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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IX. 

 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 25. února 2016, s termínem dodání 
stanovisek do 24. března 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Česká národní banka 1. Z ČÁST TŘETÍ: Změna zákona o dani z přidané hodnoty 
 
Nad rámec předloženého návrhu požadujeme v § 92 Zvláštní režim pro 
investiční zlato doplnit nový odstavec 9 tohoto znění: 
 
„9. Ustanovení odstavce 8 se nevztahuje na vystavení dokladu Českou 
národní bankou na dodání zlaté mince podle § 92 odst. 1 písm. b) 
vydané Českou národní bankou na základě jiného zákona“. 
 
V důvodové zprávě navrhujeme k novému bodu doplnit následující 
text: 
 
„Navrhuje se, aby se vystavování dokladu s náležitostmi podle 
odstavce 8 včetně vedení příslušné evidence nevztahovalo na ČNB, 
protože ČNB je veřejnoprávním subjektem, který zlaté mince vydává 
na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a údaje 
o hmotnosti a ryzosti zlata konkrétní mince uvádí ve vyhlášce. ČNB 
bude při dodání zlatých investičních mincí vystavovat doklady 
s náležitostmi podle Oddílu 3, zákona o DPH“. 
 
Odůvodnění připomínky: 
Podle důvodové zprávy k zákonu č. 360/2014 Sb., kterým se měnil 
zákon o DPH, je hlavním účelem změn zamezení daňovým únikům 
a zlepšení výběru daní, respektive umožnit správci daně, aby získával 
informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a mohl tak 
identifikovat riziková sdružení osob (řetězce, karusely), které 
neoprávněně čerpají finanční prostředky z veřejného rozpočtu. ČNB je 
veřejnoprávním subjektem, který zlaté mince vydává na základě 
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a příslušných vyhlášek. 
Tím je dána dostatečná záruka, že při dodání zlatých mincí Českou 
národní bankou nedojde k neoprávněnému uplatnění odpočtu daně při 
přeměně zlata na investiční zlato, a není proto odůvodněné, aby ČNB 

Vyhověno jinak. 
Do ustanovení § 92 bude doplněn odstavec 9, na základě kterého bude 
Česká národní banka zproštěna povinnosti vystavovat doklady při 
dodání zlatých mincí fyzické osobě nepovinné k dani. 
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vystavovala doklady o dodávkách investičních zlatých mincí a vedla 
evidenci v rozsahu podle § 92 odstavce 8. Navrhované řešení není dle 
našeho názoru ani v rozporu s článkem 356 odst. 1 směrnice 
2006/112/ES, protože ČNB není obchodníkem s investičním zlatem 
(její hlavní činností nejsou dodávky investičního zlata). I v případě, že 
by ČNB byla považována za obchodníka s investičním zlatem, 
nenaplňovala by podmínku směrnice, podle které musí být evidence 
vedena o všech důležitých plněních uskutečněných s investičním 
zlatem. ČNB totiž uplatňuje odpočet daně jen u služeb spojených 
s přeměnou zlata na investiční, jejichž hodnota je nepoměrně menší než 
hodnota přeměňovaného zlata (cca 10 %). Dodávky zlata České 
národní bance jsou ze zákona od daně osvobozeny.    

1. Česká národní banka 2. D ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 20 (§6 odst. 9 písm. d) bod 1): 
a) Vítáme změnu znění dotčeného ustanovení, která by přesněji 
reflektovala služby a produkty poskytované zdravotnickými zařízeními. 
Doporučujeme úpravu navrhovaného znění tak, aby jednoznačně 
odráželo záměr zmiňovaný v důvodové zprávě. Navrhovaná textace 
neposkytuje plný výčet možných služeb a produktů poskytovaných 
zdravotnickými zařízeními a ustanovení tedy nadále nechává prostor 
nejednoznačnostem ve výkladu. Podle nově navrhovaného znění by se 
osvobození vztahovalo nejen na služby a zboží mající zdravotní, 
léčebný nebo obdobný charakter (viz důvodová zpráva), ale také na 
služby a zboží mající hygienický a obdobný charakter. Navrhovaná 
úprava však nechává otevřený výklad toho, co je to „zdravotní, 
léčebný, hygienický a obdobný charakter“ dotčených služeb a zboží. 
Hygienickým zbožím se obecně rozumí například zubní pasty, zubní 
kartáčky, dětské pleny nebo dezinfekční ubrousky. Dále není zřejmé, 
zda tento výčet zahrnuje např. kosmetiku (krémy, šampony, 
kondicionéry, masky, pleťové vody a jiná pleťová kosmetika) či 
pomůcky pro péči o děti (např. dudlíky, lahvičky, odsávačky hlenu 
apod.) nebo obuv (např. pantofle), které lékárny často mají v nabídce, 
ale nejsou stejně jako vitamíny zmiňované v navržené změně vázány 
na lékařský předpis. Obdobně se nabízí otázka, zda do výčtu služeb 
budou spadat zákroky kosmetického charakteru prováděné některými 
soukromými poskytovateli zdravotnických služeb (např. plastické 
operace, kosmetické zákroky u dermatologa), které přímo nesledují 
léčebný účinek, nicméně výrazně přispívají ke zkvalitnění života jejich 
odběratelů ať už po stránce fyzické, psychické nebo pouze zvyšují 
komfort každodenního života (např. laserová operace očí, která není 
lékařsky indikovaná). Pokud si nově navrhovaná úprava neklade za cíl 
umožnit čerpání nepeněžních plnění podle 6 odst. 9 písm. d) na veškeré 
služby a produkty poskytované zdravotnickými zařízeními, 
doporučujeme přepracovat návrh textace tak, aby nevznikaly otázky 

a) Vysvětleno. 
Jedná se o legislativně technické zpřesnění ustanovení, nikoliv za 
účelem taxativního vymezení plnění poskytovaných zaměstnavatelem 
zaměstnanci. Jedná se tedy o všechny druhy zboží a služby nejen 
zdravotního, léčebného, ale i hygienického a obdobného charakteru, 
pokud je ale zaměstnavatel pro své zaměstnance pořídí ve 
zdravotnickém zařízení (lékárna), tzn. i nejen vitamíny, ale i např. zubní 
pasty. 
 
 
b) Vysvětleno. 
Z výčtu plnění od zaměstnavatele zaměstnanci, která jsou osvobozena 
od daně, jasně vyplývá, že podmínka pořízení od zdravotnického 
zařízení se vztahuje pouze na první zde uvedenou položku. Pouze u 
„pořízení zboží a služeb zdravotního, léčebného, hygienického a 
obdobného charakteru“ je uvedeno, že musí být pořízeny od 
zdravotnických zařízení. U druhé položky „pořízení zdravotnických 
prostředků na lékařský předpis“, toto uvedeno není, z čehož a contrario 
vyplývá, že zde podmínka pořízení od zdravotnického zařízení neplatí. 
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uvedené výše (tj. vypustit z nově navrhovaného textu slovo 
„hygienického“). Pokud je však úmyslem zákonodárce takto rozšířit 
formy použití zdravotnického zařízení, doporučujeme doplnit v tomto 
smyslu důvodovou zprávu včetně uvedení příkladů.  
b) Za velice přínosnou považujeme nově zaváděnou možnost využít k 
tomuto typu čerpání i poskytovatele služeb, kteří nejsou registrovanými 
poskytovateli zdravotnických služeb, avšak vydávají také především 
zdravotnické pomůcky či další produkty vázané lékařským předpisem, 
neboť umožní zaměstnavatelům otevřít pro zaměstnance nové možnosti 
využití zaměstnaneckých benefitů, které budou mít výrazný pozitivní 
dopad na kvalitu jejich života. Doporučujeme však upravit textaci 
navrhované změny tak, aby z ní jasně vyplývalo, že „pořízení 
zdravotnických prostředků na lékařský předpis“ je možné i v 
provozovnách a u poskytovatelů, kteří nejsou registrovanými 
poskytovateli zdravotnických služeb. Z navrhované úpravy toto jasně 
nevyplývá a účel této změny se ozřejmí teprve až po přečtení důvodové 
zprávy. Domníváme se, že bez znalosti záměru uvedeného v důvodové 
zprávě z navrhované textace tato možnost žádným zřejmým způsobem 
nevyplývá. 

1. Česká národní banka 3. D ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 21 (§ 6 odst. 9 písm. p) bod 1): 
V důvodové zprávě se uvádí, že v případě vyplacení částečného 
odbytného u doplňkového penzijního spoření bude uplatněn režim jako 
u životního pojištění s odkazem na §38g. V §38g odst. 6 se však 
požadavek na podání daňového přiznání definuje pouze pro soukromé 
životní pojištění. Není jasné, proč v §38g není definován požadavek na 
podání daňového přiznání též pro poplatníka, u něhož došlo k výplatě 
částečného odbytného z doplňkového penzijního spoření. 

Vyhověno. 
Obdobně jako při výplatě pojistného plnění ze soukromého pojištění, 
které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, bude 
vymezena povinnost podání přiznání i v případě vyplacení částečného 
odbytného z doplňkového penzijního spoření, kdy dochází k zániku 
osvobození částek příspěvků. 

1. Česká národní banka 4. D ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 110 (§ 35ba odst. 1. písm. b)): 
Z navrženého textu není patrný smysl úpravy, který se týká použití 
tvaru maskulina, tj. slovo „manžela“ tam, kde se doposud používaly 
oba tvary, „manželku (manžela)“. Z navrženého textu by tak mohlo být 
dovozováno, že se jedná pouze o slevu na osoby mužského pohlaví, 
což jistě nebyl záměr předkladatele zákona. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava odstraňuje nesoulad v rámci ustanovení § 35ba 
odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, kde je nejdříve použit 
v sousloví „sleva na manžela“ výraz „manžel“ jako neutrální označení 
pro osobu jakéhokoli pohlaví, zatímco dále v textu je používáno pro tu 
samou osobu označení „manželka (manžel)“. Z legislativního hlediska 
nemá rozlišování manžela a manželky smysl, neboť slevu může uplatnit 
kterýkoli z manželů v závislosti na jejich majetkových poměrech. 
V takovýchto případech se navíc obecně v celém právním řádu používá 
označení v mužském rodě s tím, že se samozřejmě vztahuje i na osoby 
ženského pohlaví, viz například užití slova „poplatník“, a nikoli 
„poplatnice“ v zákoně o daních z příjmu. V zákoně o daních z příjmů se 
tedy také postupně odstraňuje nadbytečné uvádění obou tvarů, jako 
např. v § 13 zákona o daních z příjmů, kde bylo do 31. prosince 2014 
také používáno „manžel (manželka)“, ale v rámci novelizace tohoto 
ustanovení se od tohoto výrazu upustilo a nyní se mluví pouze o 
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manželovi obecně. 

1. Česká národní banka 5. D ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 130, § 36 odst. 5 a k přechodnému ustanovení bod 8: 
 Není jasné, zda se v návětí § 36 odst. 5 (novelizační bod 130) slova „u 
bank a spořitelních a úvěrních družstev“ vztahují jen ke slovu 
„vkladu“, anebo ke slovům „účtu a vkladu“. Upozorňujeme, že jak 
vklady, tak i úročené účty lze mít legálně i u jiných osob než jen u bank 
a spořitelních a úvěrních družstev. Např. vklad může mít zaměstnanec 
u svého zaměstnavatele (tzv. podniková spořitelna), naopak účet lze 
mít i u platebních institucí či poskytovatelů platebních služeb malého 
rozsahu (§ 5 zákona 284/2009 Sb., o platebním styku), byť tento účet 
může být úročený pouze za výjimečných okolností, anebo i u jiných 
osob, jedná-li se o účet sloužící k poskytování platebních služeb 
vyňatých z působnosti zákona o platebním styku (§ 3 odst. 3 – např. 
účet vedený v rámci platebního systému, účet vedený jedním členem 
koncernu jeho ostatním členům). Pokud je důvodem pro zvláštní sazbu 
daně skutečnost, že banky a spořitelní a úvěrní družstva jsou 
regulované subjekty, které účty a vklady vedou „typicky“ a „ve 
velkém“, pak tato skutečnost je relevantní jak ve vztahu k účtům, tak 
ve vztahu k vkladům. V případě, že zamýšlený význam je „z účtů u 
bank a spořitelních a úvěrních družstev a z vkladů u bank a spořitelních 
a úvěrních družstev“, pak ve variantě II přechodného ustanovení (bod 
8) chybí za slovy „účtů“ slova „u bank a spořitelních a úvěrních 
družstev“. V případě, že zamýšlený význam je „z účtů u kohokoliv a z 
vkladů u bank a spořitelních a úvěrních družstev“, doporučujeme § 36 
odst. 5 a variantu I přechodného ustanovení formulovat „z úrokového 
příjmu z vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev a z 
úrokového příjmu z účtu“. 

Vysvětleno. 
Slova „u bank a spořitelních a úvěrních družstev“ se mají vztahovat 
k vkladům i k účtům. Banky a spořitelní a úvěrní družstva jsou zvoleny 
záměrně, vzhledem k jejich regulaci a masovému využívání dotčenými 
subjekty. 
 
K Přechodnému ustanovení  - Vyhověno jinak. 
Na základě připomínky ČBA nebude zaveden systém prohlášení 
poplatníka vůči bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu. 

1. Česká národní banka 6. D ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 153 (§ 38k odst. 4 úvodní část ustanovení): 
Vítáme možnost učinit prohlášení poplatníka i jiným způsobem než je 
doposud vyžadovaný způsob na tiskopisu prohlášení. Ze zákona by 
však mělo být jasné, jakým způsobem bude prokazováno, že se jedná 
skutečně o projev vůle poplatníka tak, aby tato vůle byla kdykoliv 
ověřitelná i zpětně. I při použití interního informačního systému, kdy 
nebude vyžadován elektronický podpis, ale pouze např. elektronické 
potvrzení příslušného záznamu zaměstnancem, musí být požadováno, 
aby tyto záznamy byly zcela jasně a ověřitelně spojené s osobou plátce 
a aby bylo možné tyto záznamy kontrolovat i řadu let zpětně, tedy po 
dobu, po jakou je vyžadováno uchovávání stávajících podepsaných 
prohlášení. Dále by tyto záznamy „elektronických prohlášení“ měly být 
standardizovány pro kontrolní účely. Z uvedeného návrhu neplyne 
vůbec povinnost tato prohlášení autentizovat a autorizovat. 

Vysvětleno. 
Úpravou zákona se pouze výslovně pro poplatníka stanoví možnost 
projevit vůli vedle písemného podpisu prohlášení i jiným způsobem 
např. elektronicky, avšak pouze za podmínky, že bude jednoznačně 
prokazatelné, že tento projev byl učiněn daným poplatníkem.   
Bližší podmínky projevu vůle elektronickou formou stanoví Generální 
finanční ředitelství v souvislosti s vydáním nového tiskopisu prohlášení 
k dani pro rok 2017.   
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1. Česká národní banka 7. D ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 158 (§ 38k odst. 5 úvodní část ustanovení): 
Pokud může být prohlášení podle §38k odst. 4 učiněno i jiným 
způsobem, než písemně na stávajícím tiskopise prohlášení, pak není 
jasné, proč je v úvodní větě uvedeno: „učiní-li poplatník do 15. února 
za toto období písemné prohlášení“. Tato věta se zdá být poněkud v 
rozporu s návrhem na jiné způsoby učinění prohlášení, pokud je podle 
§ 38k odst. 5 vyžadována jeho písemná forma. 

Vyhověno. 
Slovo „písemné“ bylo vypuštěno. 

1. Česká národní banka 8. D ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 163 (§ 38l odst. 2 písm. a)): 
Z navrhované změny zákona přímo nevyplývá, jak postupovat v 
případech, kdy poplatník předloží jak průkaz ZTP/P manželky 
(manžela), tak rozhodnutí o vydání tohoto průkazu a tyto se liší v 
datech. Postup lze dovodit až z důvodové zprávy, která však nebývá 
standardně běžným uživatelům zákona dostupná. Doporučujeme tedy 
postup uvedený v důvodové zprávě doplnit i do vlastní textace návrhu 
zákona, aby se předešlo případným nejasnostem dalšího výkladu. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná změna uvádí alternativně dva způsoby, jak je možné 
prokázat, že byl manželovi poplatníka přiznán nárok na průkaz ZTP/P a 
poplatník má nárok na zvýšenou slevu na manžela. Z použití spojky 
„nebo“ logickým výkladem jednoznačně vyplývá, že je nutné splnit 
pouze jednu z těchto podmínek, aby byla skutečnost zakládající slevu 
prokázána. Pokud budou předloženy obě dvě listiny, bude sleva 
poskytnuta na každé období, které bude pokryto alespoň jednou z nich, 
případ volby mezi „starším“ a „mladším“ důkazem je tedy jednoznačně 
vyřešen logickým výkladem navrhovaného ustanovení. 

1. Česká národní banka 9. D ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 168 (§ 38l odst. 2 písm. f) bod 3): 
Z textace zákona opět nevyplývá postup v těch případech, kdy 
příslušné zařízení splní kritéria pro zápis do některé z uvedených 
evidencí až v průběhu zdaňovacího období, přičemž výdaje jsou 
hrazeny poplatníkem za celé zdaňovací období. Doporučujeme v textu 
zákona jasně vymezit postup, který je uveden v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 
V § 35bb odst. 1 zákona o daních z příjmů, který vymezuje slevu za 
umístění dítěte, se stanoví, že sleva se poskytuje za umístění dítěte 
v předškolním zařízení, a v § 35bb odst. 6 zákona o daních z příjmů je 
toto předškolní zařízení definováno. Z toho jasně vyplývá, že sleva se 
poskytuje jen za období, kdy toto zařízení spadá pod tuto definici, a 
tedy splňuje podmínky navrhovaného § 38l odst. 2 písm. f) bodu 3 
zákona o daních z příjmů. 

1. Česká národní banka 10. D ČÁST TŘETÍ: Změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 26 (§ 21 odst. 4 písm. h): 
Doporučujeme za bod 26 vložit nový bod 27, kterým se v § 21 odst. 4 
na konci písmene h) doplní slovo „nebo“. 

Vyhověno jinak. 
Vzhledem k řadě připomínek a předpokládaných problémů v aplikační 
praxi a především s ohledem na to, že navržená úprava není zcela 
souladu se směrnicí o dani z přidané hodnoty, bylo rozhodnuto 
navrhované stanovení § 21 odst. 4 písm. i) z návrhu zákona úplně 
vypustit a v návaznosti ponechat ustanovení § 21 odst. 4 písm. h) 
v stávajícím znění. 

1. Česká národní banka 11. D ČÁST TŘETÍ: Změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 36 (§24): 
Podle nově navrhovaného znění § 24 by se vznik daňové povinnosti (tj. 
ke dni uskutečnění plnění podle § 21, nebo ke dni poskytnutí úplaty 
před uskutečněním plnění) měl vztahovat nejen na dodání zboží s 
instalací nebo montáží a dodání zboží soustavami nebo sítěmi 
(dosavadní odstavec 4), ale i na dodání ostatního zboží osobami 
neusazenými v tuzemsku. Přitom novelou zůstává nedotčeno znění § 
23 a § 25 zákona, podle kterých při dovozu zboží vzniká daňová 
povinnost propuštěním zboží do příslušného celního režimu a při 
pořízení zboží z EU vzniká daňová povinnost k 15. dni měsíce 

Vysvětleno.  
Ustanovení § 23, 24 a 25 se týkají věcně jiných plnění. Ustanovení § 23 
stanoví pravidla pro případy dovozu zboží, tj. plnění, které je 
předmětem daně ve smyslu § 2 odst. 1 písm.  d) zákona o dani z přidané 
hodnoty, ustanovení § 24 pro specifické případy dodání zboží nebo 
poskytnutí služby, tj. plnění, které jsou předmětem daně ve smyslu § 2 
odst. 1 písm. a) a b) zákona o dani z přidané hodnoty a ustanovení § 25 
pořízení zboží, plnění, které je předmětem daně ve smyslu § 2 odst. 1 
písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty. Tato plnění směrnice o dani 
z přidané hodnoty, a potažmo zákon o dani z přidané hodnoty, záměrně 
rozlišují, protože se na ně vztahují rozdílná pravidla, a to nejen v oblasti 
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následujícího po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, nebo ke dni 
vystavení faktury, pokud byla vystavena před uvedeným 15. dnem. Z 
uvedeného vyplývá, že nové znění § 24 by bylo v rozporu se zněním § 
23 a § 25. 

stanovení uskutečnění plnění a povinnosti přiznat daň, ale například 
také pro účely stanovení místa plnění nebo v části týkající se daňových 
dokladů. 

2. Ministerstvo 
dopravy 

1. Z K části první – změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 18 (§ 6 odst. 4) 
        
Předkladatel za účelem odstranění daňové distorze navrhuje zvolit pro 
příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu obdobný daňový režim, jenž 
platí pro dohody o provedení práce, a v otázce určení limitu pro malý 
příjem vychází v maximální možné míře z právních předpisů 
upravujících veřejné pojistné a limitace pro sociální pojištění. 
Provázanost navrženého řešení limitace „rozhodného příjmu“ v částce 
2 500 Kč podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, není ovšem úplná. Částka 
rozhodného příjmu podle citovaného zákona podléhá pravidelné 
valorizaci s tím, že výši finálního rozhodného příjmu vyhlašuje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením ve Sbírce zákonů. 
Uplatnění navrženého řešení podle písmene b) se předpokládá zejména 
na odměny členů volebních komisí. Odměny členů volebních komisí 
jsou upraveny například v § 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného 
pod č. 293/1998 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., nebo v § 6 vyhlášky 
č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě 
prezidenta republiky, ve znění zákona č. 452/2013 Sb. Pro větší 
motivaci občanů k této činnosti obce tyto odměny navyšují z vlastních 
zdrojů. 
Navržená novela zákona o daních z příjmů v otázce rozhodného příjmu 
uvedený mechanismus valorizace neobsahuje. 
Stanovený limit v předloženém návrhu novely zákona považujeme za 
nevhodně svazující a požadujeme buď navrženou kategorii sloučit 
s mechanismem řešení podle písmene a) nebo zvýšit částku 
„rozhodného příjmu“ z 2 500 Kč. 

Vysvětleno. 
Účelem této úpravy je možnost zdanění příjmů do zákonem stanovené 
měsíční částky (vedle příjmů z dohody o provedení práce) srážkou daně 
zvláštní sazbou. Jedná se nejen o odměny člena volební komise ale 
např. i o svědečné, náhradu za ztrátu na výdělku z pracovního úrazu, 
odměnu člena výboru SVJ, příjem z dohody o pracovní činnosti, aj. 
Cílem je snížení administrativní náročnosti při vypořádání daňové 
povinnosti prostřednictvím daňového přiznání, za okolností, že z příjmů 
z „vedlejších zaměstnání“ dosahuje poplatník malé příjmy a nemůže 
z důvodu svého hlavního zaměstnání učinit u tohoto vedlejšího 
„zaměstnavatele“ prohlášení k dani.  
Nejedná se tedy o přímé „navázání“ limitu u této částky na limit 
stanovený pro „rozhodný příjem“ podle zákona o nemocenském 
pojištění. S valorizací tohoto příjmu ve smyslu zákona o nemocenském 
pojištění se tedy ani nepočítá. Nicméně případné zvýšení limitu není do 
budoucna vyloučeno. 

2. Ministerstvo 
dopravy 

2. Z K části první – změna zákona o daních z příjmů 
K § 6 odst. 9 
(nad rámec předloženého návrhu) 
 
Požadujeme rozšířit znění § 6 odst. 9 písmeno e) takto: 
Za slovo „příslušníkům“ se vkládají slova „a dalším osobám, stanoví-li 
to zvláštní zákon“. 
 
Odůvodnění: 

Nevyhověno.  
Připomínka je nad rámec návrhu zákona. Ve věci zdaňování výhod se 
však povedou další jednání. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá na rozporu. 
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Podle uvedeného ustanovení zákona jsou od daně osvobozena 
zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou 
dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve 
formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek. Podle § 33 zákona 
č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 
Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., 
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, stanoví Ministerstvo 
dopravy ceny jízdného a přepravného a podmínky jejich uplatnění 
(tarify) pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců 
Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na 
zabezpečování, provozování drážní dopravy, poživatelů důchodů, kteří 
pracovali v oblasti drážní dopravy, jakož i jejich rodinných příslušníků. 
V souvislosti s uplatňováním zvláštního režimu přepravního tarifu 
nejen pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky dopravce, ale 
i dalších subjektů, je tato problematika předmětem dotazů a 
připomínek řady kontrolních orgánů. Naposledy k tomu došlo při 
kontrole finančního úřadu, která proběhla ve státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, a následně byl koncem roku 2015 vznesen 
dotaz z Generálního finančního ředitelství. Ministerstvo dopravy 
vychází ze skutečnosti, že okruh osob, na které se uvedený režim 
vztahuje, je vymezen přímo v zákoně č. 77/2002 Sb. Tímto zákonem 
bylo transformováno celé odvětví železniční dopravy, přičemž vedle 
dvou základních nástupnických organizací státní organizace České 
dráhy (České dráhy a. s. a státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty) vznikly další subjekty. Kromě dalších bylo též cílem 
provedené transformace realizovat tento transfer bez sociálních otřesů, 
které by mohly plynout zejména z faktu, že podstatná část zaměstnanců 
měla být (a posléze byla) vytržena z původního unitárního podniku, 
který celé odvětví železniční dopravy do této doby pokrýval. 

2. Ministerstvo 
dopravy 

3. Z K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
 
K bodu 1 (§ 4 odst. 4) 
 
Podle důvodové zprávy se v návrhu rozšiřuje definice nového 
dopravního prostředku v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice Rady 
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně 
z přidané hodnoty na všechna pozemní motorová vozidla. Nově má tato 
definice zahrnovat například také terénní čtyřkolky, které nejsou 
určeny k provozu na pozemních komunikacích. 
Podle § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 

Vysvětleno. 
Důvodem pro úpravu pojmu „nový dopravní prostředek“ je znění čl. 2 
odst. 2 písm. b) i) směrnice Rady 2006/112/ES, který uvádí, že se 
(mimo jiné) jedná o motorová pozemní vozidla. Stejně jsou definovány 
i „dopravní prostředky“ v čl. 2 písm. a) i), tj. jako „motorová pozemní 
vozidla s objemem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 
7,2 kW;“. 
Nový dopravní prostředek je definován pro účely zákona o dani 
z přidané hodnoty proto, že při pořízení nového dopravního prostředku 
z jiného členského státu do České republiky vzniká pořizovateli 
povinnost přiznat DPH v tuzemsku. Postup při zdanění nových 
dopravních prostředků jakoukoliv osobou (tedy nejen podnikatelským 
subjektem, plátcem, ale i nepodnikatelským subjektem, tzv. neplátcem) 
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změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, se silniční a zvláštní vozidla rozdělují do 
jednotlivých druhů a kategorií. Předloženým návrhem novely zákona 
o dani z přidané hodnoty se má v definici nového dopravního 
prostředku pro účely zákona o dani z přidané hodnoty pojem „vozidla 
určeného k provozu na pozemních komunikacích“ nahradit pojmem 
„motorového pozemního vozidla“. 
Bereme na vědomí skutečnost, že záměna definice pojmu nového 
dopravního prostředku vychází a je odůvodněna terminologickou 
změnou používanou v současné době směrnicí Rady 2006/112/ES ze 
dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 
Upozorňujeme však na skutečnost, že s ohledem na současnou 
terminologii v tuzemské právní úpravě a na předkladatelem ne zcela 
plně vysvětlený a odůvodněný záměr navrženého rozšíření působnosti 
definice nového dopravního prostředku v návaznosti na působnost 
zákona o dani z přidané hodnoty, není takto jednoznačně vymezen 
okruh nových dopravních prostředků, na které by se působnost zákona 
měla v budoucnu vztahovat. 
I když důvodová zpráva příkladmo vypočítává, že by nové definiční 
vymezení nových vozidel mělo zahrnout například i terénní čtyřkolky, 
které nejsou určeny k provozu na pozemních komunikacích, je nutno 
uvést, že mezi zvláštní vozidla vedle terénních čtyřkolek (bez 
registrační značky) spadají i další speciální vozidla, jako jsou vozidla 
stavební, zemědělská a lesní. 
Požadujeme tedy, aby předkladatel v návrhu jednoznačně vymezil 
a náležitou definicí ohraničil okruh dalších nových vozidel, na něž se 
má po účinnosti předložené novely daná právní úprava vztahovat. 

je uveden v § 19 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely uplatnění 
DPH není bezpodmínečně nutné uvádět, která pozemní motorová 
vozidla konkrétně přicházejí v úvahu, důležité je naplnění definice jak 
dopravního prostředku, tak nového dopravního prostředku.  
Podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty bude DPH uplatněna 
případně i u lesních, stavebních nebo dalších motorových vozidel. 

3. Ministerstvo obrany 1. Z Připomínka k § 68 návrhu novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty: 

Požadujeme z ustanovení vypustit podmínku prokázání možnosti 
osvobození prostřednictvím osvědčení potvrzeného příslušnou 
autoritou hostitelského státu. 
 
Odůvodnění: Navrhovaná povinnost je ukládána pouze ozbrojeným 
silám členských států NATO, které jsou zároveň členskými státy EU - 
ozbrojené síly členských států NATO, které nejsou členskými státy EU, 
totiž nemají povinnost formulář předkládat. V případě těchto 
ozbrojených sil je pro osvobození dostačující volná forma potvrzení 
z úrovně patřičné ozbrojené síly, resp. členského státu NATO.  
 
Toto nerovné stanovení podmínek pro možnost osvobození na plnění 
poskytnutá různým ozbrojeným silám členských států NATO se nám zdá 
jako nedůvodné, nespravedlivé a značně rizikové. 

Vyhověno jinak. 
Na základě jednání s Ministerstvem obrany dne 20. dubna 2016 bylo 
dohodnuto, že tímto návrhem zákona nebude provedena původně 
požadovaná změna ustanovení § 68 odst. 10 zákona o dani z přidané 
hodnoty, pouze bude doplněno osvobození pro státy zúčastněné 
v Partnerství pro mír v rozsahu, který jim umožňuje mezinárodní 
smlouva. 
Povinnost dokládat osvobození od daně z přidané hodnoty osvědčením 
vyplývá z čl. 51 prováděcího nařízení Rady č. 282/2011. Bylo 
dohodnuto, že prohlášení žádající organizace, která je stranou 
Severoatlantické smlouvy a zároveň členským státem Evropské unie, 
bude v kolonce 6 tiskopisu Osvědčení potvrzovat Ministerstvo obrany, 
a to ve všech případech, kdy bude dodavatelem zboží nebo 
poskytovatelem služeb. Písemně bude informována Evropská komise. 
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Dalším důvodem našeho nesouhlasného stanoviska je absence 
veřejného seznamu autorit v zemích spojenců. Není kvůli tomu možné 
zaručit, že osvědčení bude potvrzeno oprávněným úřadem.   
 
Máme též důvody domnívat se, že realizace předkladatelem 
navrhovaného postupu bude komplikovaná, časově náročná a 
v případě nahodilých plnění nerealizovatelná. Toto vyplývá mj. ze 
zkušeností s realizací obdobného postupu v ČR, kdy šlo o plnění 
poskytovaná armádám aliančních spojenců a potvrzující autoritou bylo 
GFŘ. 
 
Pochybnosti vzbuzuje konečně také otázka, zda je stát pořádající 
cvičení skutečně hostitelským státem ve smyslu primárního určení 
osvědčení, a zda mu tedy přísluší osvědčení potvrdit a tím nad 
samotným použitím osvědčení pro účely potvrzení pro uplatnění 
osvobození pro plnění poskytnuté armádám NATO, které se účastní 
cvičení ve státech rozlišných od jejich sídla.  
Tato připomínka je zásadní. 

3. Ministerstvo obrany 2. Z k § 86 návrhu novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty: 

V odstavci č. 2 je nově stanovena podmínka pro Ministerstvo 
obrany, že bude potvrzovat splnění podmínky společného obranného 
úsilí na příslušném tiskopise pro uplatnění nároku na vrácení daně. 
S takto formulovanou podmínkou pro Ministerstvo obrany nelze 
souhlasit. 
 
Požadujeme text odst. 2 přeformulovat takto: 
(2) Nárok na vrácení daně mohou uplatnit ozbrojené síly vysílajícího 
státu60), který je stranou Severoatlantické smlouvy, jiným než Českou 
republikou, při pořízení zboží nebo služeb v tuzemsku, které jsou 
určeny pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními 
zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich jídelen, pokud 
se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí. Splnění podmínky 
společného obranného úsilí potvrzuje Ministerstvo obrany na 
příslušném tiskopise pro uplatnění nároku na vrácení daně stvrzuje, že 
žádající ozbrojené síly vysílajícího státu se účastnily aktivit za 
účelem realizace společného obranného úsilí. 
 
Odůvodnění: Plnění jsou poskytovány ozbrojeným silám různými 
subjekty. Ministerstvem obrany, potažmo Armádou České republiky, 
může být pouze stvrzeno, že se příslušná armáda účastnila v ČR aktivit 
za účelem realizace společného úsilí.  Břemeno dokazování účelu 
použití plnění a oprávnění nároku na vratku daně by pak měl jistě nést 

Vyhověno jinak. 
Na základě jednání s Ministerstvem obrany dne 20. dubna 2016 bylo 
dohodnuto, že tímto návrhem zákona nebude provedena věcná změna 
§ 86 původně požadovaná Ministerstvem obrany. Znění § 86 zůstalo 
ponecháno ve stávajícím znění.  
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daňový subjekt, tedy příslušná armáda jako žadatel.  
Tato připomínka je zásadní. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1. D K části první – Změna zákona o daních z příjmů 
K čl. I 
K bodu 18 
Slova v úvodní části ustanovení „po zvýšení podle odstavce 12“ jsou 
podle důvodové zprávy uvedena pro případ, že by se v praxi vyskytly 
„malé příjmy“, vyjma případů z dohody o provedení práce do 
měsíčního limitu 10 000 Kč, které podléhají veřejnoprávnímu 
pojistnému. Není zřejmé, o jaký případ by se mělo jednat, neboť buď 
příjem nepřevyšuje 2 500 Kč, a pak zvýšení nepřichází do úvahy, 
anebo převyšuje, a pak se příjmy zvyšují podle odstavce 12. Tato 
formulace nasvědčuje tomu, že se příjmy podle odstavce 12 mají zvýšit 
vždy, zejména je-li v písmenu b) uvedeno, že se jedná o příjem „před 
zvýšením podle odstavce 12“. V § 6 odst. 12 je zase uvedeno, že se 
jedná o příjmy ze závislé činnosti „s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 
a 5“. Vzhledem k tomu navrhujeme v § 6 odst. 4 obě formulce ve 
vztahu k odstavci 12 vypustit. 
V odstavci 4 písm. b) je uvedena částka „2 500 Kč“, která 
koresponduje zákonu o nemocenském pojištění. V zákoně o 
nemocenském pojištění je však zapracován mechanismus zvyšování 
této částky, která se pak jen vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů. 
Dáváme proto v úvahu zapracovat do zákona o daních z příjmů 
zmocnění pro vydání vyhlášky (MF), aby částka uvedená v § 6 odst. 4 
písm. b) mohla být zvýšena až do částky rozhodné podle zákona o 
nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském 
pojištění, a byla tak zachována návaznost ve vztahu k rozhodné částce 
v obou zákonech bez nutnosti přímé novely zákona o daních z příjmů. 

ad 1) Vysvětleno. 
Obecně platí, že podle § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů se příjmy 
ze závislé činnosti zvyšují o povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 
pokud se takové pojistné platí podle tuzemských zvláštních předpisů. 
Pokud se takové povinné pojistné z příjmu (např. z DPP do 10 tis. Kč 
měsíčně) neplatí, zúčtovaný příjem se na tzv. „superhrubou mzdu“ 
nezvyšuje a základem zůstává hrubá mzda. 
Uvedená formulace je zavedena pro případy, kdy i z příjmu do výše 
2 500 Kč se platí např. zdravotní pojištění (např. funkcionář odborové 
organizace). 
Formulace „s výjimkou uvedenou v odst. 4 a 5“ § 6 odst. 12 zákona o 
daních z příjmů vylučuje ze základu daně příjmy uvedené v odst. 4 a 5. 
Neznamená to, že tyto příjmy jsou touto formulací vyloučeny ze 
„superhrubé mzdy“ viz odst. 13 tohoto ustanovení (viz obdobná úprava 
platící do konce roku 2013).  
 
ad 2) Vysvětleno. 
Účelem této úpravy je možnost zdanění příjmů do zákonem stanovené 
měsíční částky (vedle příjmů z dohody o provedení práce) srážkou daně 
zvláštní sazbou. Jedná se nejen o odměny člena volební komise ale 
např. i o svědečné, náhradu za ztrátu na výdělku z pracovního úrazu, 
odměnu člena výboru SVJ, příjem z dohody o pracovní činnosti aj. 
Cílem je snížení administrativní náročnosti při vypořádání daňové 
povinnosti prostřednictvím daňového přiznání, za okolností, že z příjmů 
z „vedlejších zaměstnání“ dosahuje poplatník malé příjmy a nemůže z 
důvodu svého hlavního zaměstnání učinit u tohoto vedlejšího 
„zaměstnavatele“ prohlášení k dani.  
Nejedná se tedy o přímé „navázání“ limitu u této částky na limit 
stanovený pro „rozhodný příjem“ podle zákona o nemocenském 
pojištění.  S valorizací tohoto příjmu ve smyslu zákona o nemocenském 
pojištění se tedy ani nepočítá. Nicméně případné zvýšení limitu není do 
budoucna vyloučeno. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

2. D K části první – Změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 76 
V písmenu zr) je bod 1 těžko srozumitelný, zejména není jasné, k čemu 
se váže dikce „v jakém“. Doporučujeme formulačně upravit. 

Nevyhověno. 
Navrhovaná úprava cílí na větší přehlednost a sjednocení textu daného 
ustanovení a na odstranění fixní stanovení výše daňově uznatelných 
výdajů. Připomínka se však váže k současnému znění zákona, které je 
účinné. Jelikož v praxi nečiní tato část ustanovení výkladové problémy 
a běžně se používá napříč zákonem, tak se již formulace nebude 
upravovat. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

3. Z K části první – Změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 110 
Nad rámec návrhu uplatňujeme zásadní připomínku, která se týká 

Vysvětleno.  
Podpora není cílena na rodiny s dětmi, ale obecně na rodiny, ve kterých 
je jeden z manželů znevýhodněný – ať již má velmi nízký příjem, je 
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 požadavku na zrušení slevy na vyživovaného manžela/manželku 
žijícího s poplatníkem ve společné domácnosti (dále také jen 
„sleva“), pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací 
období částku 68 000 Kč u daně z příjmů fyzických osob - § 35ba 
 odst. 1 písm. b). Dále je nutno vypustit/upravit zejména § 38k odst. 5 
písm. c), který rovněž řeší slevu na manželku s příjmem nižším než 
68 000 Kč (případně i další ustanovení). 

Navrhujeme zrušení této slevy na vyživovaného 
manžela/manželku na základě doporučení a projednání v Odborné 
komisi pro rodinnou politiku. Vzhledem k tomu, že podmínkou 
uplatnění této slevy není existence dítěte, nepovažujeme toto 
opatření za opatření rodinné politiky. Slevu mohou využít jen 
manželské páry, ve kterých jeden z manželů vykazuje příjem 
do 68 000 Kč za rok. Konstrukce slevy zcela opomíjí soužití 
nesezdaných párů, a tudíž je znevýhodňuje. Přitom mimo manželství 
se nyní rodí téměř polovina všech dětí (47 % v roce 2014). Sleva na 
manžela či manželku do určité míry odrazuje jednoho z páru od 
ekonomické aktivity, případně se může stát důvodem jeho vstupu 
do šedé ekonomiky. S ohledem na jednorázový charakter slevy 
(navázaná na okamžik daňového přiznání nebo ročního zúčtování daně) 
tento instrument neplní roli průběžné pomoci domácnostem, v kterých 
jeden člen má žádný nebo nízký příjem z ekonomické aktivity. 
Tato připomínka je zásadní. 

nezaměstnaný či pobírá dávky státní sociální podpory apod. Zároveň 
tuto slevu hojně využívají právě rodiny s dětmi, kdy jeden z rodičů 
např. pobírá rodičovský příspěvek. Dle údajů z Automatizovaného 
daňového informačního systému je téměř 90 % slev na manžela/ku 
využíváno poplatníky, kteří mají děti. Návrh však nenabízí žádné 
doprovodné opatření, které by mělo kompenzační charakter, neboť se 
dotýká i rodin s dětmi. Návrh není doprovázen žádným vyhodnocením 
dopadů regulace, ačkoli Ministerstvo práce a sociálních věcí právě 
tímto argumentem napadá další opatření uvedená v novele, jejichž 
dopad je nepoměrně nižší než zde navrhovaná úprava. 
Nepovažujeme tak za vhodné tuto otázku zapracovat do novely zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, až v 
rámci vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení. 
Tím by uvedený návrh nebyl podroben žádné diskusi a čelil by v tomto 
směru oprávněné kritice. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

4. Z K části třetí - Změna zákona o dani z přidané hodnoty  
K čl. V  
K bodu 81 
V § 85 odst.  2 požadujeme přeformulovat slovní spojení  „příspěvek 
na jí dodané vozidlo“ a dát odkaz na zvláštní  právní předpis, tj. zákon 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů; vzhledem k tomu, že se má na mysli, že bylo přispěno na 
pořízení vozidla, lze odkázat i na název dávky (dále viz připomínka k § 
85 odst. 7).  
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

5. Z K části třetí - Změna zákona o dani z přidané hodnoty  
V § 85 odst. 7 je nezbytné upravit název dávky, „příspěvek na 
zakoupení motorového vozidla“ zanikl koncem roku 2011. Dnešní 
dávka nese název „příspěvek na zvláštní pomůcku“ (případně lze uvést 
příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla).  
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno. 
 
 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

6. D K části třetí - Změna zákona o dani z přidané hodnoty  
V § 85 odst. 11 doporučujeme doplnit, že osoba je povinna vrátit 
vyplacenou částku nebo její poměrnou část nejen v případě, že 
motorové vozidlo prodá, daruje nebo odstoupí od kupní smlouvy, ale 

Vyhověno. 
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rovněž při jiné změně vlastnického práva. 
4. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 
7. Z K části třetí - Změna zákona o dani z přidané hodnoty  

V celém § 85 je nutné sjednotit užívané pojmy, „zdravotně postižená 
osoba“ (např. odst. 9) versus „osoba se zdravotním postižením“ (např. 
odst. 1), přičemž MPSV navrhuje užívat pojem „osoba se zdravotním 
postižením“.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
 
 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

8. D K části čtvrté - Změna zákona o místních poplatcích 
K čl. VII 
K bodu 1 
Navrhujeme doplnit odůvodnění k zvýšení poplatku podle § 10 odst. 3 
zákona o místních poplatcích z 20 Kč až na 200 Kč za každý započatý 
den za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. 
Navrhujeme v odůvodnění doplnit, zda bylo bráno v potaz zatížení 
rodin s dětmi, které nesplňují podmínky (tj. trvalý pobyt), a upřesnění 
způsobu stanovení této výše konkrétní částky až 200 Kč za každý 
započatý den. Při využití maximální výše každý den za měsíc by se tato 
částka vyšplhala až na 6 000 Kč, což by mohlo ovlivnit rodiny s dětmi, 
neboť se to týká dalších výdajů. 

Vysvětleno. 
Poplatek za vjezd podle ust. § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve 
vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti a 
osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské 
činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.  
Obec rovněž může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek za vjezd 
také paušální částkou za určité období. V souladu s ust. § 14 odst. 2 
může obec stanovit ve vyhlášce též úlevy a případné osvobození od 
poplatků s tím, že může vytipovat např. právě rodiny s dětmi jako 
cílovou skupinu pro osvobození od poplatku.  
 
Rozšiřování výjimek pro kvalifikované skupiny občanů přímo v zákoně 
nepovažujeme za systémové řešení. Lze předpokládat, že obce budou, 
tak jako dnes, využívat možnosti poplatek stanovovat paušální částkou 
za určité období (za měsíc, či rok). Paušální sazby poplatku jsou přitom 
obvykle výrazně nižší, než jen prostý násobek maximální částky a 
celkového počtu dní (srov. např. OZV města Janské Lázně 6/10, kdy je 
denní sazba za vjezd vozidla 20 Kč, avšak roční sazba poplatku je max. 
500 Kč). Tím, že jsou poplatky zaváděny lokálně zejména v centrech 
historických a lázeňských měst či v pěších zónách, nepředpokládáme 
plošný dopad do rozpočtů rodin s dětmi. Nadto je třeba si uvědomit, že 
dopravní obslužnost těchto zón je pro nerezidenty obvykle zajištěna 
prostřednictvím MHD či jde část města, která je dobře dostupná v rámci 
docházkové vzdálenosti. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

9. Z K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
RIA je značně selektivní. Věnuje se pouze těm vybraným návrhům 
změn právní úpravy, které považuje za důležité Ministerstvo financí. 
Některé z upravovaných oblastí, které se dotýkají působnosti MPSV, 
nejsou do analýzy zahrnuty. Konkrétně se jedná o návrh na zpřísnění 
podmínek pro vyplácení daňových bonusů (§ 35c odst. 4 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), kdy 
dochází k vypuštění možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu 
prostřednictvím příjmů z kapitálu a nájmu. Nebo o zavedení povinnosti 
vrátit DPH, když byla vyplacena osobám se zdravotním postižením při 
nákupu motorového vozidla s využitím sociální dávky a vozidlo bylo 
v pětileté lhůtě prodáno, darováno nebo bylo odstoupeno od kupní 

Vyhověno částečně. 
Studie hodnocení dopadů bude rozšířena o téma zpřísnění podmínek 
pro vyplácení daňových bonusů (§ 35c odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů. 

Naopak k tématu o zavedení povinnosti vrátit DPH, když byla 
vyplacena osobám se zdravotním postižením při nákupu motorového 
vozidla s využitím sociální dávky a vozidlo bylo v pětileté lhůtě 
prodáno, darováno nebo bylo odstoupeno od kupní smlouvy (§ 85 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) není potřeba RIA 
zpracovávat, neboť se nejedná se o zásadní změnu (obdobné podmínky 
pro vrácení „vrácené“ daně jsou i v § 80), vrácení daně by nemělo být 
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smlouvy (§ 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů).  Žádáme, aby byla RIA v těchto dvou 
oblastech změn doplněna, a to jak kvůli pozitivním (byť malým) 
fiskálním dopadům navrhované právní úpravy, tak zejména z důvodu 
citlivosti záležitostí dopadajících na osoby se zdravotním postižením.  
Tato připomínka je zásadní.   

zneužitelné. Kromě toho by byla RIA na toto ustanovení velmi 
formální. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

10. D K pracovní verzi předkládací zprávy a důvodové zprávě 
Pracovní verze předkládací zprávy neobsahuje ani zmínku o stanovení 
nové povinnosti osobám se zdravotním postižením spočívající ve 
vrácení vyplacené DPH při prodeji, darování nebo odstoupení od kupní 
smlouvy v pětileté lhůtě v případě motorového vozidla zakoupeného 
s využitím sociální dávky příspěvek na zvláštní pomůcku. Vzhledem 
k citlivosti každé právní úpravy zasahující do života osob se 
zdravotním postižením doporučujeme návrh uvést v předkládací 
zprávě.  
Rovně doporučujeme ve zvláštní části  důvodové zprávy doplnit 
podrobnější odůvodnění důvodů této změny.  

Vyhověno. 
 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. D Ministerstvo pro místní rozvoj uplatňuje tuto doporučující připomínku 
– v části čtvrté v bodě 1 navrhované změny zákona o místních 
poplatcích doporučujeme slova „200 Kč“ nahradit  slovy „100 Kč“, a 
to vzhledem k tomu, že navrhované zvýšení maximální sazby poplatku 
za povolení vjezdu vozidel do vybraných míst a částí měst je značně 
vysoké a mohlo by vést k omezení cestovního ruchu.    

Vysvětleno. 
Vybranými částmi měst jsou uzavřené celky, jako historická jádra měst, 
lázeňské zóny apod. V těchto oblastech je naopak žádoucí, aby turista 
nebyl obtěžován motorovými vozidly. Z tohoto důvodu považujeme 
omezení vjezdu vozidel do vybraných částí spíše za opatření ve 
prospěch turistického ruchu. Zákon musí též umožňovat stanovit výši 
poplatku tak, aby měl regulatorní funkci na území celé ČR. Obce 
přitom mají ze zákona dostatek možností, jak zohlednit místní 
podmínky a potřeby. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2. Z K §84 připravované novely zákona o DPH je z důvodu rizika 
negativních dopadu na příjezdový cestovní ruch. V příloze naleznete 
minimální nákupní částky v evropských zemích pro účely vrácení DPH 
zahraničním fyzickým osobám. 
Podmínky pro vratku turistům stanovuje článek 147 odst. 1 Směrnice o 
dani z přidané hodnoty (2006/112/ES). Směrnice o dani 
z přidané hodnoty v poslední větě daného článku dává členským 
státům EU možnost osvobodit od DPH i prodej zboží turistům s 
celkovou hodnotou nižší než je částka uvedená v článku 147 
odst. 1 písm. c) (tj. 175 EUR). Je tedy v kompetenci jednotlivých 
členských státu EU stanovit minimální limit pro vratku turistům s 
jedinou podmínkou, že limit nepřesáhne 175 EUR. Aktuální limit 2 000 
Kč byl v českém zákone o DPH stanoven již v roce 2004 a odpovídá 
částce přibližně 74 EUR (za použiti směnného kurzu 27 Kč/EUR). 
Směnný kurz v okamžiku stanovení tohoto limitu byl 32,54 Kč/EUR 
(směnný kurz České národní banky k 30. dubnu 2004), neboli limit v 
EUR byl nižší než dnes (přibližně 61,5 EUR). 
Z výše uvedeného je zřejmé, že tato změna není nutná ani vzhledem ke 

Vyhověno jinak. 
Na základě připomínek uplatněných k této problematice a po interních 
diskuzích bude ustanovení zvyšující limit pro vrácení daně fyzickým 
osobám ze třetích zemí při vývozu zboží vypuštěno. Bude tedy 
zachován stávající limit ve výši 2 000 Kč. 
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znění Směrnice o dani z přidané hodnoty ani vzhledem ke změnám 
směnného kurzu Kč vůči EUR od zavedení limitu (jak je uvedeno 
v důvodové zprávě). 
 
Vliv limitu na cestovní ruch 
 Zvýšení limitu by mohlo rnít významný negativní dopad do 
atraktivity České republiky pro turisty z třetích zemi, pokud jde o 
místo, kde utratí své peníze v rámci celoevropských dovolených. 
Turisté (zejména z asijských zemi a Ruska, kteří nejvíce nakupují) 
obvykle navštíví více zemi EU v rámci jedné dovolené. Čas strávený v 
každé zemi, včetně nákupního dne v jedné zvolené zemi (který je 
běžnou součástí takovýchto organizovaných cest) je plně v rukou 
cestovních kanceláři. V případě, že bude zaveden nový limit, Česká 
republika bude mít nejvyšší limit ze všech obvykle turisty 
navštěvovaných destinací. 
Rozdíl by mohl významně ovlivnit cestovní kanceláře při rozhodováni, 
zda uspořádat nákupní zastávku v České republice. 
To by mohlo způsobit, že Česká republika přijde nejen o nákupy 
Turistů v rozmezí od 2 000 Kč do 4 000 Kč, (které představují 49% 
realizovaných nákupů), ale také o nákupy pod tuto hranici, jelikož 
turista bude jednoduše uskutečňovat takové nákupy v jiných zemích 
EU. V důsledku toho by se nákupy prováděné v České republice 
turistou výrazně snížily ve všech cenových kategoriích. Následné to 
může mít také vliv na ekonomiku některých odvětvích závislých na 
cestovním ruchu, včetně státních příjmů z daní z příjmů a 
zaměstnaneckých daní. 
Nižší objem nákupů zboží v hodnotě pod 4000 Kč 
Také celkové nákupy (myšleno nákupy zboží v hodnotě pod 4 000 Kč) 
uskutečněné turisty v České republice by se velmi pravděpodobně 
snížily, jelikož turisté by měli kratší dobu na nakupováni v České 
republice. To by mělo negativní dopad především na objem prodaných 
tradičních českých výrobků (například českého skla, šperků, hraček) a 
dalších upomínkových předmětů. 
V důsledku tohoto by byly negativně ovlivněny a diskriminovány 
zvláště české regiony silně zaměřené na cestovní ruch, zejména 
pak prodejci a výrobci místních a tradičních českých výrobků 
v daných regionech, jelikož objem jejich prodaného zboží by se 
významně snížil. 
Kromě toho existuje vyšší riziko, že státní rozpočet bude krácen na 
DPH a dani z příjmů při prodeji tradičních českých výrobků a dalších 
suvenýrů v případě, že prodej není v režimu vrácení DPH turistům, 
který je přísně regulován a monitorován. 
Limity pro vratku turistům v jiných členských státech EU 
Pro porovnáni přikládáme tabulku s limity pro DPH vratku turistům 
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v jiných členských státech. Z tabulky je zřejmé, že i současný limit 
(74 EUR) v České republice je nad mediánem jiných zemí EU. 
Níže najdete několik příkladů: 
• Německo (jako Jeden z největších konkurentů v České republice 
v oblasti cestovního ruchu) nebo Velká Británie nemají žádný 
minimální kupní limit; 
• Dánsko a Nizozemsko má kupní limit přibližně 40 EUR, což 
představuje stále téměř polovinu ve srovnání se současným 
limitem 2 000 Kč v České republice a dokonce téměř čtvrtinu ve 
srovnání s navrhovanou změnou. 
Zvýšení limitu na 4 000 Kč (148 EUR) by posunulo Českou 
republiku mezi země s nejvyšším limitem pro turistické vratky se 
všemi dopady, které byly zmíněny výše. 
Cestovní ruch a kupní sila zahraničních turistů obecně představuje 
jednu z priorit a motorů ekonomického růstu, a to ještě více v dnešní 
době, kdy cestování do České republiky může být chápáno jako jedna z 
bezpečnějších turistických aktivit. 
Návrh 
Vzhledem k výše uvedenému, vzhledem ke skutečnosti, že i inflace 
je téměř nulová a s ohledem na směnný kurzu Kč vůči EUR v době 
zavedení limitu se domníváme, že by bylo vhodné snížení limitu 
na úroveň kolem 1500 Kč a zatraktivnění ČR jako nákupní 
destinace. 
Jsme přesvědčeni, že taková změna by výrazně zvýšila atraktivitu 
České republiky jako nákupní zastávky na turistických cestách, a 
navzdory nákladům spojených s mírně vyššími turistickými vratkami 
by se zvýšil celkový příjem státního rozpočtu v rámci daně z příjmu. 

zásadní 
6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 
1. Z K bodu 12 (§238 odst. 5) – rozšíření oznamovací povinnosti správce 

daně vůči živnostenským úřadům, rejstříkovým soudům a jiným 
orgánům veřejné moci   
Nový odstavec 5 v § 238 daňového řádu ukládá správci daně 
povinnost, aby, zjistí-li to při své činnosti, avizoval  příslušnému 
orgánu veřejné moci skutečnosti nasvědčující naplnění podmínek pro 
 zrušení  nebo pozastavení živnostenského oprávnění. Z formální 
stránky je třeba  návrhu vytknout, že užívá nepřesné terminologie, 
neboť živnostenský zákon zná „pozastavení provozování  živnosti“, 
nikoliv „pozastavení živnostenského oprávnění“, z toho důvodu je 
třeba návrh, včetně důvodové zprávy, upřesnit.  
 
Podle důvodové zprávy k citovanému ustanovení návrhu  se 
oznamovací povinnost nevztahuje pouze na samotnou informaci o tom, 
že předmětné skutečnosti existují, ale také na související údaje; správce 
daně by měl poskytnout příslušnému úřadu „informační a komunikační 

 
 
 
Vyhověno. 
Terminologie návrhu zákona o důvodové zprávy bude upravena ve 
smyslu připomínky. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Návrh zákona používá v tomto ohledu ustálenou formulaci, která je 
používána i v případě ostatních průlomů do daňové mlčenlivosti. 
Například v případě oznámení podezření ze spáchání daňového 
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součinnost“, aby příslušný úřad mohl realizovat své pravomoci. 
Správce daně bude podle důvodové zprávy povinen reagovat i na 
dotazy příslušného orgánu, zda nebyly naplněny podmínky, které by 
měl správce daně tomuto orgánu oznámit. Máme za to, že důvodová 
zpráva vysvětluje zákon příliš extenzivně, neboť ze znění návrhu plyne 
pouze povinnost správce daně  oznámit příslušným úřadům určité 
skutečnosti, které zjistí při výkonu své činnosti. O povinnosti 
poskytnout příslušnému orgánu veřejné moci (v našem případě 
živnostenskému úřadu) další součinnost, však zákon mlčí. V tomto 
ohledu je nezbytné návrh doplnit. 
 
 
Dále je třeba uvést, že návrh tímto ustanovením řeší (jak plyne 
i z důvodové zprávy) zejména zájem správce daně, a to v oblasti 
eliminace daňových subjektů, které nevyvíjejí činnost, neboť tyto 
subjekty jsou často využívány jako články „karuselových podvodů na 
dani z přidané hodnoty“, a v oblasti eliminace daňových subjektů 
porušujících daňové a jiné předpisy a páchajících daňové úniky. Ve 
smyslu citovaného ustanovení návrhu tedy bude fakticky postižitelná 
jen úzká skupina  podnikatelů, u které bude - výhradně  v souvislosti se 
šetřením  prováděným správcem daně - zjištěno porušení právních 
předpisů takové  závažnosti, že  povede ke zrušení živnostenského 
oprávnění nebo k pozastavení práva provozovat živnost (resp. správce 
daně se bude domnívat, že by tomu tak mohlo být). 
S MF bylo v předcházejícím období dohodnuto, že v návaznosti na 
změnu ustanovení § 60b živnostenského zákona provedenou zákonem 
č. 140/2014 Sb. (prolomení mlčenlivosti živnostenských úřadů 
stanovením povinného poskytování informací jiným správním 
orgánům) bude upraveno i ustanovení § 53 daňového řádu, které 
stanoví výjimky z povinné mlčenlivosti správce daně. Předkládaná 
novela daňového řádu mění i předmětné ustanovení § 53, z formálního 
hlediska by tedy nemělo být problémem, aby jako další změna 
v citovaném ustanovení bylo  doplněno  písmeno l), které by znělo 
obdobně, jako např. písm. e) v tomto ustanovení umožňující, aby 
správce daně sděloval určité údaje Ministerstvu práce a sociálních věcí 
při výkonu jeho působnosti a dalším orgánům sociálního zabezpečení 
při výkonu jejich působnosti, jde-li o údaje, které mohou tyto úřady 
vyžadovat v rozsahu nezbytném k plnění úkolů ve své působnosti. 
V tomto ohledu požadujeme návrh doplnit. 

trestného činu orgánům činným v trestním řízení správce daně 
přirozeně poskytne těmto orgánům nejen sdělení, že má podezření ze 
spáchání trestného činu, ale jaké skutečnosti jej k tomu vedou. 
Konstrukce použitá v § 238 odst. 5 je obdobná. S ohledem na jednotu 
daňového řádu a nežádoucí výklad a contrario v případě zavedení 
odlišné právní úpravy u omezení mlčenlivosti podle § 238 odst. 5 a § 53 
daňového řádu preferujeme zachování navrženého textu. Ministerstvo 
financí je připraveno s Ministerstvem průmyslu a obchodu 
spolupracovat při tvorbě metodické pomůcky, na jejímž základě bude 
probíhat výměna informací mezi správcem daně a živnostenským 
úřadem podle § 238 odst. 5 daňového řádu. 
 
Není pravdou, že s Ministerstvem financí byl dohodnut průlom do 
povinnosti mlčenlivosti, který je navržen v připomínce. Takto široký 
průlom do mlčenlivosti správce daně vůči živnostenským úřadům není 
žádoucí. Zásada neveřejnosti je v rámci správy daní velmi důležitým 
institutem, který zaručuje spolupráci mezi správcem daně a daňovými 
subjekty. Průlomy do mlčenlivosti přirozeně ochranu daňového 
tajemství oslabují, stejně jako oslabují motivaci daňových subjektů 
poskytovat správci daně příslušné údaje. K naplnění požadovaného cíle 
postačí průlom do mlčenlivosti prostřednictvím navržené změny § 238 
odst. 5. Stejný názor vyslovila i expertní skupina na daňový proces na 
svém jednání dne 21. března 2016. Expertní skupina též vyslovila 
nesouhlas s prolomením mlčenlivosti ve vztahu k údaji o neoprávněném 
podnikání daňového subjektu. V návaznosti na to bude tato změna 
z návrhu § 238 odst. 5 vypuštěna (bude vypuštěno písmeno b)) 
a ustanovení bude v návaznosti na to upraveno. 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. Z K bodu 17 až 19 (§254a) – změna úpravy úroku z daňového 
odpočtu 
V prvé řadě hodnotíme pozitivně skutečnost, že institut úroku 
z daňového odpočtu, který má představovat kompenzaci za 
dlouhotrvající kontrolní postup, má být rozšířen o daňovou kontrolu. 

Vyhověno částečně. 
Návrh zákona bude upraven tak, že dojde k úpravě délky doby 
neúročení. Doba neúročení bude snížena na 4 měsíce s tím, že její běh 
se bude stavět v zákonem vymezených případech, kde je aktivita na 
straně daňového subjektu (§ 74, § 87 odst. 2, § 88 odst. 3 a § 92 odst. 4 
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Domníváme se však, že předkladatelem navrhovaná právní úprava 
nadále zcela neodpovídá judikatuře Soudního dvora EU (dále jen 
SDEU) v této věci.                
Navrhovaná právní úprava stále počítá s přiznáním úroku daňovému 
subjektu ze zadržených finančních prostředků, které jsou předmětem 
kontrolního postupu (postup k odstranění pochybností, daňová 
kontrola), neliší-li se kontrolní nález od daňovým subjektem 
deklarovaných hodnot, až po uplynutí 6 měsíců od posledního dne 
lhůty stanovené pro podání řádného nebo dodatečného daňového 
tvrzení, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu má vzniknout 
daňový odpočet.       
Je zřejmé, že zadržováním finančních prostředků, které může trvat 
i několik měsíců, vzniká daňovému subjektu (většinou se jedná o plátce 
DPH) ekonomická újma a finanční riziko (negativní dopad na cash 
flow plátce daně). Z judikatury SDEU však, na rozdíl od navrhované 
právní úpravy, vyplývá, že plátci daně mají nárok na úrok ze zdržených 
finančních prostředků ode dne, kdy měl být nadměrný odpočet vrácen, 
pokud by nebyl prověřován správcem daně. Vyplývá tak například 
z judikátů ve věci Garage Molenheide (body 63 a 64) či Enel Maritsa 
Iztok 3 AD (bod 51): „výpočet úroků dlužných ze strany státu, který 
jako počátek běhu lhůty nepřevzal den, kdy by měl být nadměrný 
odpočet DPH obvykle nahrazen podle směrnice o DPH, [je] v zásadě 
v rozporu s požadavky článku 183 této směrnice“.                                                                                           
Považujeme proto za nezbytné, aby byl daňovému subjektu úrok 
přiznán ode dne, kdy by byla vratka odpočtu daně provedena, 
pokud by nedošlo k zahájení postupu k odstranění povinností nebo 
k daňové kontrole.     

daňového řádu). 
V rámci jednání k vypořádání připomínek připomínkové místo takovou 
změnu návrhu zákona akceptovalo. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. Z Z výše uvedeného je zřejmé, že smyslem institutu úroku z daňového 
odpočtu je kompenzace ekonomických ztrát, jež vzniknou plátci daně 
tím, že nemohl po dobu prověřování oprávněnosti výše odpočtu 
disponovat s finančními prostředky. Toto zadržení finančních 
prostředků musí plátci daně často řešit financováním prostřednictvím 
úvěrových produktů. V tomto případě proto nelze při nastavení výše 
úrokové sazby vycházet, jak je předkladatelem uvedeno např. 
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), ze 
„standardního tržního zhodnocení peněz uložených u banky  či jiné 
platební instituce za běžných podmínek…“, jelikož zde se ze strany 
plátce daně nejedná o vklad. Proto shledáváme MF ponechané 
nastavení úrokové sazby ve výši repo sazby (aktuální výše dvoutýdenní 
repo sazby činí 0,05 %) zvýšené o 1 procentní bod jako kompenzaci za 
zadržené finanční prostředky mimo ekonomickou realitu a plátci daně 
je tak kompenzován pouze zlomek vzniklé ekonomické újmy. 
Dle našeho názoru by proto úroková míra měla představovat 
obvyklou cenu finančních prostředků v případě provozních úvěrů.   

Vyhověno částečně. 
Je třeba upozornit, že stávající výše úroku reflektuje skutečnost, že 
daňové subjekty lze z hlediska míry dispozice s finančními prostředky 
rozdělit do dvou skupin: (i) daňové subjekty, které v důsledku zadržení 
daňového odpočtu nedisponují finančními prostředky (a v případě 
potřeby si je musí obstarat například půjčkou u finanční instituce) a (ii) 
daňové subjekty, které mají dostatek volných finančních prostředků, 
které mají například uložené u finančních institucí, a zadržení daňového 
odpočtu u nich nevyvolá potřebu opatřit si finanční prostředky jinak 
(například půjčkou). Pro daňové subjekty z druhé skupiny by příliš 
vysoká sazba úroku z daňového odpočtu mohla znamenat motivaci 
k protahování kontrolních postupů s vědomím, že výnos z tohoto úroku 
převýší běžné zhodnocení peněz uložených u finančních institucí či 
investovaný konzervativním způsobem. Založení takového právního 
stavu je nežádoucí, neboť by znamenal nejen zvýšenou motivaci 
k obstrukčnímu jednání, ale současně by se jednalo o deformaci jednání 
samotných subjektů, tj. porušení principu daňové neutrality (ustanovení 
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daňového zákona by motivovalo k jednání, které nemá jiné rozumné 
opodstatnění). Je proto třeba najít vhodný kompromis mezi oběma 
skupinami. Tím by mělo být zvýšení úroku z daňového odpočtu o 1 
procentní bod. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

4. D V důvodové zprávě na str. 196 je zapotřebí opravit název 
živnostenského zákona /zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů/. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

5. D V případě novelizace daňového řádu dále uvádíme, že z důvodu 
srozumitelnosti textu by bylo vhodné v důvodové zprávě na str. 196 
v předposledním odstavci za slova „Jako konkrétní příklady“ uvést 
např. „jiných orgánů veřejné moci, než jsou živnostenské úřady“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

6. D K návrhu zákona – obecně 
Dle čl. 42 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády, doporučujeme 
důsledně prověřit demonstrativní a taxativní výčty v rámci jednotlivých 
ustanovení předkládaného návrhu. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

7. D K ČÁSTI PRVNÍ: změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 7 a 110 
Dáváme na zvážení, zda za slovo „manželem“ neuvést slovo 
„manželkou“. Obdobně tak v bodě 110, kde je se slova „manželku 
(manžela)“ nahrazují slovem „manžela“. Z navrženého textu by mohlo 
být dovozováno, že se jedná o úpravu použitelnou pouze na osoby 
mužského pohlaví.    

Vysvětleno. 
Záměrem je používat pouze výraz „manžel“ jako neutrální označení pro 
osobu jakéhokoli pohlaví. Uvádění jak výrazu manžel, tak manželka, 
jak je tomu v současném znění § 35ba § odst. 1 písm. b) zákona o 
daních z příjmů, nemá z legislativního hlediska smysl, neboť slevu 
může uplatnit kterýkoli z manželů v závislosti na jejich majetkových 
poměrech. V takovýchto případech se navíc obecně v celém právním 
řádu používá označení v mužském rodě s tím, že se samozřejmě 
vztahuje i na osoby ženského pohlaví, viz například užití slova 
„poplatník“, a nikoli „poplatnice“ v zákoně o daních z příjmu. V zákoně 
o daních z příjmů se tedy také postupně odstraňuje nadbytečné uvádění 
obou tvarů, jako např. v § 13, kde bylo do 31. prosince 2014 také 
používáno „manžel (manželka)“, ale v rámci novelizace tohoto 
ustanovení se od tohoto výrazu upustilo a nyní se mluví pouze o 
manželovi obecně. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

8. D K ČÁSTI PRVNÍ: změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 20 
Doporučujeme slovo „slovo“ nahradit slovem „slova“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

9. D K ČÁSTI TŘETÍ: změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 38 a 39 
Doporučujeme uvedené novelizační body sloučit do jednoho.  

Vyhověno. 
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. Z K Čl. I bod 1 (§ 3 odst. 3 písm. b) návrhu zákona o daních z 
příjmu) 
 
Dle důvodové zprávy je navrhovaná změna předmětného ustanovení 
nezbytná z důvodu odlišení případů, kdy dochází k plnění, které trvá po 
delší dobu na základě jednoho právního jednání od těch případů, kdy 
dochází k plnění na základě vícero právních jednání. Upozorňujeme 
však, že jak trvající, tak opakující se plnění jsou založena jedním 

Vyhověno. 
Novelizační bod bude změněn tak, že za slova „opakující se“ se 
vkládají slova „nebo trvající“, aby byly pokryty obě situace, kdy je na 
základě jednoho právního jednání poskytováno plnění po delší dobu. 
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právním jednáním. Proto v kontextu odůvodnění obsaženém v 
důvodové zprávě není třeba předmětné ustanovení novelizovat. 
Požadujeme proto předmětný novelizační bod vypustit, případně uvést 
do souladu s civilněprávní terminologií. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. D K Čl. I bod 10 (§ 4 odst. 1 písm. v)  návrhu zákona o daních z 
příjmu) 
 
Upozorňujeme, že slovo „připadající“ není uvedeno ve správném 
tvaru, proto ho doporučujeme nahradit slovem „připadajících“. 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

3. D K Čl. I bod 20 (§ 6 odst. 9 písm. d) bod 1 návrhu novely zákona o 
daních z příjmu) 
 
Považujeme předmětnou formulaci za nepřesnou, neboť navozuje 
dojem, že zdravotnické prostředky na lékařský předpis lze při 
zachování režimu osvobození od daně pořídit pouze ze zdravotnického 
zařízení. Doporučujeme proto předmětné ustanovení přeformulovat. 

Nevyhověno.  
Z výčtu plnění od zaměstnavatele zaměstnanci, která jsou osvobozena 
od daně, jasně vyplývá, že podmínka pořízení od zdravotnického 
zařízení se vztahuje pouze na první zde uvedenou položku. Pouze u 
„pořízení zboží a služeb zdravotního, léčebného, hygienického a 
obdobného charakteru“ je uvedeno, že musí být pořízeny od 
zdravotnických zařízení. U druhé položky „pořízení zdravotnických 
prostředků na lékařský předpis“, toto uvedeno není, z čehož a contrario 
vyplývá, že zde podmínka pořízení od zdravotnického zařízení neplatí. 
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

4. D K Čl. I bod 26 (§ 8 odst. 1 písm. a) návrhu novely zákona o daních 
z příjmu) 
 
Upozorňujeme, že slova „v podílovém fondu“ nejsou uvedena ve 
správném tvaru, proto je doporučujeme nahradit slovy „podílového 
fondu“. 

Vyhověno.  
 
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

5. D K ust. § 5b návrhu platného znění zákona o dani z přidané hodnoty 
 
Přestože návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty neobsahuje novelizační bod k ust. § 5b odst. 2, návrh platného 
znění předmětného zákona změnu předmětného ustanovení obsahuje, a 
to změnu v podobě nahrazení institutu odpovědnosti členů skupin 
(skupin spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která 
je registrována k dani jako plátce) za splnění povinnosti skupin 
vyplývajících z daňových zákonů institutem ručení.  Doporučujeme 
proto upravit návrh platného znění, případně doplnit samotný návrh 
zákona a důvodovou zprávu. 

Vyhověno. 
 
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

6. D K Čl. V bod 26 a 27 (§ 21 odst. 4 písm. g) a h) návrhu novely 
zákona o dani z přidané hodnoty) 
 
Upozorňujeme, že v důsledku novelizačního bodu č. 26 byla vypuštěna 
spojka „nebo“, která však nebyla novelizačním bodem 27 nahrazena. 
Doporučujeme proto s ohledem na čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel 

Vyhověno jinak. 
Bod 26 a v návaznosti na něm bod 27 byly z návrhu zákona vypuštěny 
vzhledem k řadě připomínek a předpokládaných problémů v aplikační 
praxi. 
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vlády vložit před poslední pododstavec § 21 odst. 4 návrhu zákona  
o dani z přidané hodnoty spojku „nebo“. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

7. Z K Čl. V bod 46 a 47 (§ 42 odst. 6 písm. c) a § 42 odst. 7 návrhu 
novely zákona o dani z přidané hodnoty) 
 
Předmětná ustanovení upravují institut opravy základu daně, v 
konkrétním případě se zakládá povinnost upravit základ daně plátcem v 
případě nepřevedení vlastnického práva ke zboží přenechaném na 
základě smlouvy k užití, pokud bylo ujednáno, že vlastnické právo k 
užívanému zboží bude na uživatele přenecháno, viz tzv. leasingové 
smlouvy dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) návrhu zákona o dani z přidané 
hodnoty. 
 
Přestože nezbytnou podmínkou pro provedení opravy základu daně dle 
ust. § 42 odst. 6 písm. c)  návrhu zákona o dani z přidané hodnoty je 
existence skutečnosti, na jejímž základě nedošlo k převedení 
vlastnického práva na uživatele, k samotné opravě základu daně podle 
postupu upraveném v návrhu ust. § 42 odst. 7 pak není rozhodný 
okamžik, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k převedení 
vlastnického práva na uživatele, ale den předčasného ukončení 
smlouvy. 
 
Předně upozorňujeme, že k převedení předmětného zboží nemusí dojít 
pouze v důsledku předčasného ukončení smlouvy, např. za situace, kdy 
předmětem smlouvy bude přenechání do užívání více zboží (předmětů 
nájmu) a pouze některé z nich nebudou převedeny. Závazek převést 
vlastnické právo může též zaniknout např. z důvodu dle ust. § 2006 
odst. 1 občanského zákoníku, tj. pro následnou nemožnost plnění (např. 
v důsledku odcizení nebo zničení předmětu převodu zboží), které 
nemusí mít vůbec vliv na existenci samotné smlouvy. 
 
Vzhledem k výše uvedenému proto považujeme za vhodnější použití 
termínu den zániku závazku převést vlastnického právo k předmětu 
zboží. S ohledem na skutečnost, že závazek zaniká též jeho samotným 
splněním, měla by formulace být doplněna též o větu „jiným způsobem, 
než splněním“. Požadujeme proto upřesnit předmětná ustanovení. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 
Dále upozorňujeme, že není zcela zřejmé, co se myslí skutečností, na 
jejímž základě nedošlo k převedení vlastnického práva, tj. zda jde o 
právní skutečnost jako okolnosti vedoucí k zániku právního vztahu 
závislou na vůli účastníků, nebo zda je jí myšlena i tzv. právní událost 
na vůli účastníků stran nezávislá. Tj. není zřejmé, zda se myslí např. 

Vyhověno částečně. 
Ustanovení § 42 odst. 7 bylo doplněno tak, aby způsob výpočtu při 
předčasném ukončení nájmu zahrnoval všechny možné případy zániku 
závazku převést vlastnické právo. Důvodová zpráva byla doplněna 
o přesné vymezení, co se myslí skutečností, na jejímž základě nedošlo 
k převedení vlastnického práva. 
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den odcizení vozidla, nebo až následné ukončení předmětné smlouvy 
např. výpovědí. V tomto duchu požadujeme alespoň doplnit důvodovou 
zprávu. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

8. Z K Čl. V bod 81 (§ 85 odst. 11 návrhu novely zákona o dani z 
přidané hodnoty) 
 
Předmětné ustanovení směřuje k tomu, aby osoba se zdravotním 
postižením, které byla vrácena daň v souvislosti s nákupem 
motorového vozidla takové vozidlo následně nezcizila. Opačným 
postupem, např. v případě okamžitého následného prodeje, by 
docházelo k obcházení účelu zákona a nedůvodnému zvýhodňování 
osob se zdravotním postižením.  
 
Shodně s předkladatelem se domníváme, že je třeba postihnout 
vrácením částky pouze omezený okruh případů, kdy došlo ve 
stanovené době k pozbytí vlastnického práva osoby se zdravotním 
postižením k motorovému vozidlu a vyloučit tak zejména případy, 
které nastaly mimo vůli osoby se zdravotním postižením, zejména v 
souvislosti s insolvencí, exekucí, výkonem rozhodnutí apod. 
 
Předmětný návrh však považujeme za neúplný, protože nevylučuje 
všechny způsoby zcizení vlastnického práva závislé na vůli osoby se 
zdravotním postižením, např. v důsledku uzavřené směnné smlouvy, 
vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní 
korporace apod. Upozorňujeme, že některá další jednání, např. ve 
formě zřízení zástavního práva na motorovém vozidlu a následného 
zpeněžení zástavy mohou též obcházet smysl předmětného ustanovení. 
Dále upozorňujeme, že naopak mohou nastat případy, např. zničení 
vozidla v důsledku autohavárie a následný prodej vraku vozidla, které 
nelze považovat za obcházení smyslu zákona, avšak osoba se 
zdravotním postižením by byla vystavena povinnosti vrátit vyplacenou 
částku správci daně. 
 
V kontextu výše uvedených připomínek požadujeme přeformulovat 
předmětné ustanovení. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vyhověno. 
Ustanovení bylo upraveno tak, aby osoba se zdravotním postižením 
byla povinna navrátit vrácenou daň z přidané hodnoty v případě změny 
vlastnického práva závislé na vůli této osoby. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

9. D K Čl. V bod 89 (§ 92d odst. 2 návrhu novely zákona o dani z 
přidané hodnoty) 
 
Předmětné ustanovení zavádí režim přenesené daňové povinnosti na 
dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení 
o nuceném prodeji plátci. Domníváme se,  
že způsob převzetí terminologie obsažené ve Směrnici Rady 

Vyhověno jinak. 
Do důvodové zprávy bylo doplněno, že se režim přenesení daňové 
povinnosti použije na dodání nemovité věci prodávané dlužníkem 
z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci v případech, kdy 
je prodávaná nemovitá věc, která je ve vlastnictví plátce, který byl jako 
dlužník uznaný soudem a dodání této nemovité věci je zdanitelným 
plněním a kupujícím je plátce.  
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2006/112/ES ze dne 28.11.2016 je nevhodný, neboť není zřejmé, na 
jaké konkrétní soudní řízení se přenesená povinnost vztahuje. Zda jde o 
řízení o soudním prodeji zástavy, nebo se vztahuje i na řízení o výkonu 
rozhodnutí o prodeji nemovitých věcí, případně na exekuci formou 
prodeje nemovitých, apod. Doporučujeme proto konkretizovat, na jaká 
rozhodnutí, resp. jaká řízení se přenesená daňová povinnost vztahuje. 

Jedná se o případy prodeje nemovitého majetku ve veřejné dražbě při 
soudním prodeji majetku v rámci likvidace podniku v případech, kdy je 
toto dodání zdanitelným plněním.   
.  
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

10. D K Čl. X bod 2 (§ 53 odst. 1 písm. b) návrhu novely daňového řádu) 
 
Návrh novely předmětného zákona nově upravuje prolomení 
povinnosti mlčenlivosti správce daně.  Dle dosavadní konstrukce, kdy 
se správce daně mj. nedopustil porušení mlčenlivosti, poskytl-li 
informace při správě daní Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(dále jen „Úřad“), zavádí namísto Úřadu pojem koordinační orgán 
veřejné podpory. Z důvodové zprávy vyplývá, že pod pojem 
koordinační orgán veřejné podpory lze s ohledem na ust. § 3 zákona č. 
215/2014 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o 
změně zákona o podpoře a výzkumu, v platném znění (dále jen „zákon 
o podpoře a výzkumu“), zařadit výše zmíněný Úřad a Ministerstvo 
zemědělství, které v segmentu oblasti zemědělství a rybolovu 
participuje na výkonu dané agendy. 
 
V souladu s čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády by měl 
být právní předpis koncipován mj. jednoznačně. Upozorňujeme, že v 
ust. § 1 zákona o podpoře a výzkumu je zaveden pojem koordinační 
orgán, do kterého dle ust. § 2 zákona o podpoře a výzkumu výslovně 
patří výše zmíněný Úřad a Ministerstvo zemědělství. Pojem 
koordinační orgán uvedený v zákoně o podpoře výzkumu se však 
neshoduje s pojmem uvedeným v předmětném návrhu novely 
daňového řádu, tj. s pojmem koordinační orgán veřejné podpory. 
Navrhovaná konstrukce pak připouští extenzivní výklad, což s ohledem 
na závažnost prolomení institutu povinnosti mlčenlivosti nepovažujeme 
za vhodné. Dále upozorňujeme, že dle ust. § 2 zákona o podpoře a 
výzkumu je za koordinační orgán Ministerstvo zemědělství a Úřad 
považováno pouze pro účely zákona o podpoře a výzkumu, nikoliv pro 
účely daňového řádu. 
 
Doporučujeme proto přeformulovat komentované ustanovení tak, aby z 
něj jednoznačně vyplývalo, kterým orgánům může správce daně 
poskytnout informace získané při správě daní, aniž by se správce daní 
dopustil porušení povinnosti mlčenlivosti. 

Vysvětleno. 
Pojem „koordinační orgán veřejné podpory“ je upraven v § 1 zákona 
č. 215/2004 Sb., přičemž je pro něj současně zavedena legislativní 
zkratka „koordinační orgán“, která je pak následně použita v citovaném 
§ 2. Legislativní zkratka však není přenositelná do jiného zákona, a je 
tedy třeba použít plný název daného orgánu z § 1 uvedeného zákona. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

11. Z K Čl. XII bod 3 (§ 12 odst. 4 návrhu novely zákona o působnosti 
orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním 
práv duševního vlastnictví) 
 

Vysvětleno. 
Navržené ustanovení skutečně postihuje vznik újmy i bez porušení 
zákonné povinnosti. Tato konstrukce vychází ze specifické koncepce 
výkonu působnosti celních orgánů podle zákona č. 355/2014 Sb. 
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Předmětné ustanovení zakládá zvláštní druh povinnosti nahradit újmu, 
avšak absentujícím prvkem v této konstrukci je porušení (zákonné) 
povinnosti. Ad absurdum by i v případě oprávněného jednání 
oprávněné osoby, na základě kterého by bylo vydáno rozhodnutí pro 
vnitrostátní trh, vznikla povinnost k náhradě vzniklé újmy, aniž by byla 
porušena zákonná povinnost. Z důvodové zprávy není zřejmé, proč 
neponechal předkladatel konstrukci odpovědnosti za škodu na zákonné 
úpravě dle ust. § 2910 občanského zákoníku, případně modifikovanou 
v podobě náhrady újmy, a tedy nikoliv jen vzniklé škody dle ust. § 
2894 občanského zákoníku. Z důvodové zprávy dále není zřejmé, proč 
předkladatel zvolil konstrukci odpovědnosti bez ohledu na zavinění. 
Navrhovaná konstrukce dále neobsahuje ani stanovení liberačních 
důvodů. Dále upozorňujeme na nevhodně použitý pojem jednání, 
neboť pod něj lze podřadit jak jednání komisivní, tj. konání, tak i 
jednání omisivní, tj. opomenutí. S ohledem na výše uvedené 
požadujeme předmětné ustanovení vypustit, případně v kontextu výše 
uvedených připomínek konstrukci odpovědnosti přeformulovat a 
adekvátně doplnit důvodovou zprávu. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Klíčovým prvkem této koncepce je skutečnost, že celní orgán neprovádí 
zásah proti zboží porušujícímu duševní vlastnictví obecně z moci 
úřední, ale činí tak pouze tehdy, když držitel práv duševního vlastnictví 
inicioval vydání rozhodnutí pro vnitrostátní trh (a poskytl přitom 
veškeré potřebné údaje, bez nichž nelze např. identifikovat padělky a 
vůbec provádět předmětnou kompetenci celních orgánů). Výkon 
působnosti celních orgánů je tedy v tomto případě iniciován právě 
držitelem práv duševního vlastnictví. I v případě, že na základě 
rozhodnutí pro vnitrostátní trh dojde k zadržení podezřelého zboží 
v konkrétním případě, role držitele práv duševního vlastnictví nekončí, 
ale je potřebná jeho další součinnost. Zejména musí držitel práv 
duševního vlastnictví vyjádřit svoji vůli v dané věci vést paralelní 
soukromoprávní spor s porušitelem práv, v jehož rámci zejména dojde 
k jednoznačnému soudnímu rozhodnutí o tom, zda zadržené zboží 
skutečně porušuje práva duševního vlastnictví (toto rozhodnutí není 
v kompetenci celních orgánů). Na výsledek tohoto soudního rozhodnutí 
je navázáno i případné propadnutí zadrženého zboží a správní postih 
pachatele. Na straně druhé není ale držitel práv duševního vlastnictví 
striktně vzato povinen tuto součinnost (zejména v podobě vedení 
soudního řízení) poskytovat. Dokonce se přímo předpokládá, že 
rozhodující v tomto ohledu bude celková ekonomická výhodnost vedení 
daného sporu. Je tedy dost dobře možné (a zákon tomu nebrání a ani 
nemá bránit), aby sice došlo k zadržení zboží na základě rozhodnutí pro 
vnitrostátní trh (které inicioval držitel práv), avšak držitel práv 
duševního vlastnictví po kontaktování ze strany celních orgánů na další 
postup v dané věci nereflektoval (např. proto, že zadržené množství 
padělků je omezené a vedení sporu je tedy neefektivní). V takové 
situaci nedošlo ani k porušení povinnosti ze strany celních orgánů (které 
jednaly na základě vydaného rozhodnutí pro vnitrostátní trh), ani 
k porušení povinnosti ze strany držitele práv (zákon mu nestanoví 
povinnost vést následně soudní spor – toto vedení sporu je pouze 
podmínkou dalšího zadržení a případné likvidace padělků). Na straně 
druhé však v těchto případech může na straně osoby, které bylo zboží 
zadrženo vzniknout újma, kterou fakticky zapříčinil držitel práv 
(nikoliv celní orgán). Je tedy logické, že držitel práv za tuto škodu 
odpovídá, přičemž její případná úhrada bude z jeho strany logicky též 
zohledněna při kalkulaci, zda se držiteli práv vyplatí dále ingerovat 
do celé kauzy. Tento koncept, kdy celní orgán představuje 
„prodlouženou paži“ držitelů práv duševního vlastnictví, kteří fakticky 
rozhodují o tom, zda bude v určité věci dále postupováno, vychází 
z konstrukce nařízení č. 608/2013 (pro zboží překračující vnější hranici 
EU) a byl převzat zákonem č. 355/2014 Sb. také pro vnitrostátní trh 
v rámci České republiky. Navržené ustanovení § 12 odst. 4 přitom 
odpovídá obdobnému ustanovení čl. 28 uvedeného Nařízení. 
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Pokud jde o použitou terminologii, bude text upraven vypuštěním slov 
„nebo opomenutí“ s ohledem na skutečnost, že pojem jednání zahrnuje 
též opomenutí.     

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

12. Z K Čl. XII bod 5 a 6 (§ 16 odst. 4 a § 16 odst. 5 návrhu novely 
zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v 
souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví) 
 
Upozorňujeme, že dle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, se může osoba 
oprávněná domáhat nejen určení, zda bylo porušeno právo k 
duševnímu vlastnictví (autorské právo), ale může též podat jiné žalobní 
návrhy, tj. zejména na zdržení se zásahu do práv, žalobu na náhradu 
škody, vydání bezdůvodného obohacení apod. Navrhované znění však 
předpokládá pouze podání žaloby na určení. Požadujeme proto 
přeformulovat předmětné ustanovení tak, aby z něj bylo patrné, že 
oznamovací povinnost celnímu úřadu bude splněna i v případě 
oznámení zahájení jiných soudních řízení sloužících k ochraně práv 
duševního vlastnictví, než je soudní řízení o určení, zda bylo porušeno 
právo duševního vlastnictví, pokud je podmínkou k vydání rozhodnutí 
v takových řízeních posouzení zda došlo k porušení práva duševního 
vlastnictví. 
  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
Navržená terminologie vychází ze stávajícího znění zákona č. 355/2014 
Sb., který v § 15 již dnes hovoří o „zahájení soudního řízení o určení, 
zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví“. Navrženou novelizací 
dojde pouze k převzetí této formulace do § 16, který upravuje 
analogickou situaci (a terminologie musí nutně být shodná jako v § 15, 
popř. dalších ustanoveních zákona, která s uvedeným pojmem pracují – 
viz § 20). 
Současně je třeba uvést, že „soudním řízením o určení“ se v kontextu 
zákona č. 355/2014 Sb. rozumí určení v materiálním smyslu, tj. jedná se 
o veškerá soudní řízení, v jejichž rámci dochází k autoritativnímu 
určení, zda zadržené zboží porušovalo práva duševního vlastnictví, ať 
už bylo dané soudní řízení zahájeno určovací žalobou v užším smyslu 
nebo jinou žalobou, která toto určení implicitně předpokládá (např. 
žaloba na náhradu škody). Tomuto závěru odpovídá např. i dikce 
ustanovení § 24, který hovoří o „soudním rozhodnutí o tom, že zboží … 
porušuje právo duševního vlastnictví“ (k takovému rozhodnutí 
materiálně dochází i v jiných případech, než u určovací žaloby v užším 
smyslu). Ze strany celních orgánů by proto mělo být akceptováno i 
vedení soudního řízení na základě jiných druhů žalob, pokud jeho 
výsledkem bude autoritativní určení, zda zboží porušuje práva 
duševního vlastnictví. V tomto duchu bude doplněna důvodová zpráva.     

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

1. Z K části čtvrté, § 10 odst. 1 (novela zákona o místních poplatcích): 
V návaznosti na úpravu výše poplatku v § 10 odst. 3 požadujeme 
ve třetí větě § 10 odst. 1 za slovo „hospodářské“ doplnit i slovo 
„hlavní“. Důvodem je možnost jednoznačného zahrnutí činností 
vysokých škol do osvobození od těchto poplatků i v případě, kdy 
v daném místě nevlastní nemovitost, ale na základě smluvních vztahů 
tam vykonávají vzdělávací a tvůrčí činnosti. V případě nepřijetí námi 
navrhované úpravy by 10 násobné zvýšení poplatků enormně zatížilo 
již tak nedostatečné finanční zdroje VŠ. 

Vyhověno jinak. 
Pojem „hospodářská činnost“ bude nahrazen pojmem „podnikání nebo 
veřejně prospěšná činnost“. Dojde tak ke zpřesnění toho, kdo je 
osvobozen od poplatku za povolení k vjezdu, a to v souladu s cílem a 
smyslem ustanovení. Tímto smyslem je osvobodit osoby, které na 
daném území vykonávají určitou činnost, ať už podnikatelskou nebo 
veřejně prospěšnou, neboť není důvodné mezi těmito činnostmi 
rozlišovat. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

2. D K části první, § 23 odst. 4 písm. e) a § 24 odst. 2  písm. zc) (novela 
zákona o daních z příjmů): S účinností od 1. 1. 2015 byla provedena 
úprava ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů 
s cílem dosáhnout původního záměru tohoto ustanovení, který byl 
výkladovou praxí v některých ohledech značně rozšířen. Nově je účel 
jasně normován a omezuje se v principu na situace, kdy dochází 
k přeúčtování nedaňových výdajů z jednoho poplatníka na druhého. 
Ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) zákona o daních z příjmů bylo před 1. 
1. 2015 doplňkovým ustanovením k § 24 odst. 2 písm. zc) zákona 
o daních z příjmů. Původním účelem tohoto ustanovení bylo řešení 

Nevyhověno. 
Důvodem kazuistické formulace § 24 odst. 2 písm. zc) bylo, že jeho 
dřívější obecná formulace umožňovala v praxi natolik široké použití, že 
dané ustanovení dopadalo i na případy, které původně nebylo záměrem 
postihnout. Cílem bylo široké použití nad rámec původního účelu 
omezit, a to vymezením konkrétních situací, které se mají daným 
ustanovením řídit. 
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situací, ve kterých se do základu daně nezahrnovaly výdaje, které 
přímo souvisely s následně realizovaným příjmem zahrnovaným do 
základu daně. To způsobovalo objektivní tvrdost spočívající ve dvojím 
zdaňování takových transakcí. V návaznosti na původní ustanovení 
§ 24 odst. 2 písm. zc) před účinností novely k 1. 1. 2015 předmětem 
daně dle §18a odst. 5 byly všechny příjmy s výjimkou investičních 
dotací. Do roku 2014 proto veřejné vysoké školy postupovaly tak, že 
pokud dostaly dotaci nebo příspěvek od poskytovatele na konkrétní 
výdaj (např. členské příspěvky), pak již tyto výdaje nezahrnovaly do 
daňového základu, protože přímo souvisely s realizovaným příjmem. 
U zmíněných členských příspěvků pak bylo možné vyloučit jak 
náklady, tak příjmy. Doporučujeme proto nad rámec projednávaných 
změn zvážit možnost navrácení znění § 24 odst. 2 písm. zc) zákona 
o daních z příjmů ke znění platnému před 1. 1. 2015.  

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

3. D K důvodové zprávě, obecná část: Doporučujeme provést revizi 
předkládaného materiálu po stránce gramatické a formální. 
Upozorňujeme např. na nutnost doplnit či vypustit interpunkci - např. 
vypustit čárku na straně 52, poslední odstavec; straně 72, poslední 
odstavec; straně 85, poslední odstavec; straně 88, poslední odstavec; 
či doplnit čárku na straně 92. Dále doporučujeme opravit text na straně 
43 (zákona/zákon), na straně 61 a straně 76 (omezení/omezeným) a na 
straně 95 sjednotit užití zkratek (čl./článek). 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena v souladu s připomínkou. 

9. Ministerstvo vnitra 1. Z Nad rámec návrhu – k § 10c zákona o místních poplatcích  
Upozorňujeme (stejně jako např. Veřejná ochránkyně práv), že 

platná právní úprava neřeší problém, který existuje v případě místního 
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení 
na stavbu vodovodu nebo kanalizace, neboť zákon nestanovuje žádnou 
lhůtu od zhodnocení stavebního pozemku, ve které by byly obce ještě 
oprávněny předmětný poplatek zavést. V praxi se přitom lze opakovaně 
setkat s případy, kdy obec tento poplatek zavádí i s desetiletým 
odstupem od kolaudace stavby vodovodu nebo kanalizace, 
kterou ke zhodnocení stavebního pozemku fakticky došlo. Při 
respektování principu právní jistoty vlastníků stavebních pozemků, 
jako potencionálních poplatníků, a principu zákazu retroaktivity obecně 
závazných vyhlášek, lze přitom mít o zákonnosti takového postupu 
důvodné pochybnosti. Ačkoliv se Ministerstvo vnitra v rámci své 
metodické pomoci snaží obce při vydávání obecně závazných vyhlášek, 
kterými se poplatek za zhodnocení stavebního pozemku zavádí, 
usměrňovat (např. tím, že obce vede k tomu, aby obecně závazné 
vyhlášky zavádějící tento místní poplatek vydávaly v časové shodě 
s kolaudací stavby vodovodu nebo kanalizace, kterou dochází ke 
zpoplatněnému zhodnocení), je tato naše činnost limitována zněním 
zákonné úpravy; nadto obce tuto naši metodiku ne vždy zcela 
respektují. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení upraveno tak, aby obec měla povinnost vydat obecně 
závaznou vyhlášku nejpozději v kalendářním roce, kdy nastalo 
zhodnocení pozemku, tj. proběhla kolaudace. 
 
Poslední věta § 10c odst. 3 bude nově znít: 
„Výše sazby na 1m2 zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec 
v obecně závazné vyhlášce, kterou může vydat nejpozději v tomto 
kalendářním roce.“ 
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S ohledem na výše uvedené proto navrhujeme, aby zákon o 
místních poplatcích přímo stanovil lhůtu od kolaudace příslušné stavby 
vodovodu nebo kanalizace, ve které jsou obce ještě oprávněny poplatek 
zavést. Za přiměřenou lhůtu lze přitom dle našeho názoru považovat 
lhůtu jednoho roku. Proto navrhujeme doplnit stávající § 10c o 
odstavec 4, a to ve znění: 
„Obec je oprávněna poplatek zavést nejpozději do konce kalendářního 
roku, který následuje po roce, ve kterém nabylo právní moci 
kolaudační rozhodnutí pro příslušnou stavbu vodovodu nebo 
kanalizace.“ 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

9. Ministerstvo vnitra 2. D Nad rámec návrhu – k § 17 odst. 1 písm. b) zákona o daních z 
příjmů 

Dáváme na zvážení, zda nevypustit organizační složky státu z 
okruhu poplatníků daně z příjmů právnických osob, příp. alespoň 
zavést zúžení pouze na výkon hospodářské činnosti), neboť organizační 
složka státu odvádí rozpočtových pravidel celý získaný příjem do 
státního rozpočtu. To platí (alespoň v podmínkách kapitoly 314) např. i 
u případného příjmu z reklam, který je výslovně zdůrazněn jako 
předmět daně u veřejně prospěšného poplatníka v § 18a odst. 2 písm. a) 
zákona o daních z příjmů. Případným hrazením daňové povinnosti by 
docházelo jen k přerozdělení prostředků uvnitř státního rozpočtu. 
Obdobně u bezúplatného nabytí majetku, které je od daně osvobozeno, 
ale je třeba podat daňové přiznání, je celý majetek nabyt pro stát. 
Podávání daňového přiznání je tak možno vnímat jako zbytečnou a 
zatěžující administrativní zátěž. Daň z příjmů se tak liší například od 
daně z přidané hodnoty, jejímž uplatněním lze skutečně pro státní 
rozpočet získat dodatečný příjem.  

Vyhověno částečně.  
Bezúplatné příjmy krajů, obcí, dobrovolné svazky a případně další 
veřejně prospěšní poplatníci budou osvobozeny od daně tak, jak tomu 
bylo u daně darovací v 20 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 357/1992 Sb., 
a to doplněním do § 19b odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů jako 
nové body 3 a 4. 
 
Vysvětleno. 
Dle § 38mb není nutné v případě osvobozeného příjmu podávat daňové 
přiznání. 

9. Ministerstvo vnitra 3. D K čl. V bodu 70 – k § 80a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty 
Doporučujeme blíže objasnit funkci omezení vracení daně 

podmínkou, že „nakoupené zboží a služby použije výlučně pro činnost 
uvedenou v zakládací listině“. Komentář v důvodové zprávě k tomuto 
novelizačnímu bodu je velmi stručný a omezuje se na přiznání 
inspirace § 80. V jeho odstavci 5 je vrácení daně podmíněno tím, že 
osoba požívající výsad a imunit „nakoupené zboží a služby použije 
výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu“. Takové provozní akvizice 
však nemusí být v zakládacím dokumentu mezinárodní organizace 
výslovně uvedena.  

V této souvislosti pak doporučujeme vysvětlit, co je míněno 
„zakládací listinou“ mezinárodní organice a jaký je rozdíl oproti 
v témže ustanovení zmiňované „příslušné mezinárodní smlouvě“. 

Vyhověno jinak. 
Text ustanovení § 80a odst. 1 byl upraven tak, aby nárok na vracení 
daně za nakoupené zboží a služby byl uplatňován v rozsahu uvedeném 
v příslušné mezinárodní smlouvě s podmínkou, že budou využity 
výlučně při vykonávání činností, které jsou v této mezinárodní smlouvě 
uvedeny. Pojem zakládací listina byl vypuštěn. Důvodová zpráva byla 
dále upřesněna. 
 

9. Ministerstvo vnitra 4. D K čl. XII bodu 7 – k § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 355/2014 Sb. 
Dáváme na zvážení, zda je zapotřebí používat formulaci 

založenou na slově „přesvědčení“, neboť se domníváme, že v daném 

Vysvětleno. 
Smyslem ustanovení je zajistit ze strany držitele rozhodnutí deklaraci o 
jeho subjektivním přesvědčení o tom, že došlo k porušení jeho práv 
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kontextu nemá zásadní význam a není potřeba přebírat formulaci 
z evropského předpisu, zvláště když nejde o ustanovení jednoznačně 
implementační. Význam ustanovení zůstane zachován a text bude 
přitom jednoznačnější, když budou slova „podle jeho přesvědčení“ 
vypuštěna a slova „toto přesvědčení“ nahrazena zájmenem „to“.  

duševního vlastnictví. Toto prohlášení ale nelze chápat jako obecně 
závazné či bez dalšího správné – jde toliko o subjektivní postoj držitele 
rozhodnutí. Vypuštění uvedené části textu by inklinovalo k chápání 
ustanovení v tom smyslu, že se jedná o prohlášení, které je bez dalšího 
závazné pro další postup v dané věci.  

9. Ministerstvo vnitra 5. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru 
K čl. I bodu 54 – k § 21d odst. 6 zákona o daních z příjmů 
 Ustanovení nově stanoví, co není finančním leasingem. 
Jelikož se však v tomto případě jedná o vyjádření variant, navrhujeme 
ve smyslu čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády spojku „a“ 
nahradit spojkou „nebo“. 

Tuto připomínku vztahujeme obdobně k čl. V bodu 46 – k § 
42 odst. 6 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty, k čl. V bodu 91 – 
k § 92ea písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty a konečně k čl. XII 
bodu 6 – k § 16 odst. 5 písm. b) zákona o působnosti orgánů Celní 
správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního 
vlastnictví. 

Vyhověno částečně. 
Pokud jde o ustanovení § 16 odst. 5 zákona o působnosti orgánů Celní 
správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního 
vlastnictví, jedná se o výčet podmínek, za nichž celní úřad vrátí 
zadržené zboží osobě, které bylo zadrženo, přičemž se jedná 
o kumulativní (nikoliv alternativní) výčet podmínek, které musí být 
naplněny současně. V tomto případě je tedy nezbytné použít spojku „a“. 

9. Ministerstvo vnitra 6. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru 
K čl. I bodu 140 – k § 38d odst. 12 zákona o daních z příjmů 
 Slovo „také“ doporučujeme vypustit pro jeho nadbytečnost. 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod byl přeformulován a zní: „Má-li poplatník pochyby o 
správnosti sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, 
může požádat plátce daně o vysvětlení do 2 let ode dne sražení daně; po 
uplynutí této lhůty může o vysvětlení požádat do 60 dnů ode dne, kdy 
se o výši sražené daně dozvěděl.“. 
                                    

9. Ministerstvo vnitra 7. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru 
K čl. I bodu 168 – k § 38l odst. 2 písm. f) bodu 3 zákona o daních z 
příjmů 
 Upozorňujeme, že novelizační bod nesouhlasí se zněním 
uvedením v platném znění s vyznačenými změnami. 

Tuto připomínku vztahujeme obdobně k čl. III bodu 1 – k § 1 
zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. D Bez připomínek. Upozorňujeme pouze na nejednotnou terminologii v 
obecných odkazech na smlouvy o zamezení dvojímu/dvojího zdanění. 
Podle našeho názoru by bylo vhodné u obecných odkazů na tento typ 
smluv používat gramaticky správnější název "smlouvy o zamezení 
dvojímu zdanění". 

Bere se na vědomí. 
Jsme si vědomi této nejednotné terminologie v odkazech na dané 
smlouvy. Zmíněná nejednotnost v terminologii však nevytváří v praxi 
problémy, tj. daná ustanovení, ve kterých se odkazy vyskytují, není 
nutné novelizovat pouze z tohoto důvodu. Odstraňována bude postupně 
pouze tehdy, kdy budou tato ustanovení novelizována i z jiného 
důvodu. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. D K části první – zákon o daních z příjmů 
k nov. bodu 20 - § 6 odst. 9 písm. d) bodu 1 – nahradit slovo „slovo“ 
slovem „slovy“. 

Vyhověno. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

2. D K části první – zákon o daních z příjmů 
k nov. bodu 99 - § 29 odst. 1 – návětí bodu 99 uvést v tomto znění: „V 
§ 29 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

Nevyhověno.  
Novelizační bod je uveden v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. 
l) Legislativních pravidel vlády. Je použita formulace „se vkládá“ 
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písmeno g), které zní:“. z důvodu, že za výčtem písmen následuje ještě závěrečná část 
ustanovení 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

3. D K části první – zákon o daních z příjmů 
k nov. bodu 104 - § 30 odst. 10 – návětí bodu 104 uvést v tomto znění:  
„V § 30 odst. 10 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňuje se písmeno n), které zní:“. 

Nevyhověno.  
Novelizační bod je uveden v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. 
l) Legislativních pravidel vlády. Je použita formulace „se vkládá“ 
z důvodu, že za výčtem písmen následuje ještě závěrečná část 
ustanovení. Tečka není potřeba nahrazovat čárkou, neboť tak činí 
předchozí novelizační bod. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

4. D K části první – zákon o daních z příjmů 
k nov. bodu 149 - § 38h odst. 10 – za slovem „větě“ vypustit slovo 
„se“. 

Vyhověno. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. Z K ČÁSTI PRVNÍ (změna zákona o daních z příjmů), bodu 117 
(§ 35c odst. 4): Požadujeme vypuštění tohoto bodu. 
Odůvodnění: Navrhované zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového 
bonusu tím, že se příjmy z nájmu a kapitálového majetku nebudou 
započítávat do limitu příjmů, který je nutné splnit pro získání daňového 
bonusu na vyživované děti, znamená znevýhodnění a negativní 
ekonomický dopad pro rodiny s vyživovanými dětmi, které reálně 
dosahují a zdaňují příjmy z nájmů dle § 9 zákona o daních z příjmů a 
příjmy z kapitálového majetku dle § 8 uvedeného zákona. Příjmy dle § 
9 podléhají dani z příjmů a tyto příjmy jsou většinou poplatníků, kteří 
mohou uplatnit daňový bonus na vyživované děti, realizovány a řádně 
zdaněny. V současnosti lze při zachování platného znění § 35 c) zákona 
o daních z příjmů individuálně postihovat případy umělého navyšování 
příjmů poplatníky dle § 8 a 9 zákona pro stanovení výše uvedeného 
limitu příjmů. 

Vysvětleno. 
V kontextu této problematiky však je nutné se zamyslet nad konceptem 
daňových bonusů jako celku. Ty byly v roce 2004 představeny jako 
nástroj podporující ekonomicky aktivní rodiče s dětmi. Koncepčně je 
tento institut problematický z důvodu svého charakteru, tj. charakteru 
sociálního transferu, na které se jinak z hlediska kompetenčního 
specializuje rezort Ministerstva práce a sociálních věcí.   
Daňový bonus je v tomto směru určitou dualitou k existujícímu systému 
sociálního pojištění, s tím rozdílem, že zde absentuje především vazba 
na pojistný vztah a platbu pojistného vůbec. Nastavená kritéria pro 
uplatnění daňových bonusů jsou, i přes jejich opakované zpřísňování, 
stále měkčí, než v oblasti sociálního zabezpečení. 
Koncept daňových bonusů je odtržen od klasických mechanismů 
fungování sociálního zabezpečení, a to včetně toho, že bonusy jsou 
spravovány orgány odlišnými od orgánů standardně se zabývajícími 
sociálním zabezpečením. 
V tomto ohledu by bylo možné přisvědčit i kompletnímu přesunu této 
formy sociálního zabezpečení do gesce rezortu Ministerstva práce a 
sociálních věcí (tj. zrušení institutu daňového bonusu spojené s 
provedením změn v oblasti sociálního zabezpečení).  
Obdobná úprava daňové úlevy na děti je uplatňována ve Slovenské 
republice, kde je však právní úprava ještě přísnější, než je uvedený 
návrh v novele. Ve Slovenské republice si daňovou výhodu i v podobě 
slevy na dani může uplatnit pouze poplatník, který ve zdaňovacím 
období měl zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, z podnikání nebo z 
jiné samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 6 násobku 
minimální mzdy a vykázal základ daně (dílčí základ daně) z příjmů z 
podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (zdroj: zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov). 
Zde navrhovaná úprava zpřísňuje pouze okruh poplatníků ohledně 
vzniku nároku na daňový bonus. Daňové zvýhodnění v podobě slevy na 
dani zůstává zachováno bez ohledu na druh příjmů, kterých poplatník 
dosahuje. 
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12. Ministerstvo 
zemědělství 

2. Z K ČÁSTI TŘETÍ (změna zákona o dani z přidané hodnoty), bodu 
111 (§ 106aa a § 106ab): Požadujeme definovat institut nespolehlivé 
osoby tak, aby se vztahoval pouze na nespolehlivé plátce DPH, kteří 
účelově zruší svou registraci k DPH za účelem svého očištění a 
opětovně se registrují jako plátci DPH.  
Odůvodnění: Navrhovaný institut nespolehlivé osoby nově postihne 
také jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, které nejsou 
registrovaným plátcem DPH v případě, že závažným způsobem poruší 
své povinnosti vyplývající ze zákona o DPH a daňového řádu. Uvedená 
skutečnost bude mít pro výše uvedené osoby negativní ekonomické 
důsledky vyplývající z navrhovaného zveřejňování takových subjektů, 
přičemž pravomoc označit výše uvedené osoby jako nespolehlivé bude 
mít pouze správce daně. Z těchto důvodů požadujeme, aby byla 
navrhovaná definice nespolehlivé osoby v zákoně zúžena pouze na 
nespolehlivé plátce, kteří účelově zruší svou registraci k DPH za 
účelem svého očištění a opětovně se zaregistrují jako plátci DPH. 

Vysvětleno. 
Požadavek na definování institutu nespolehlivé osoby tak, aby se 
vztahoval pouze na nespolehlivé plátce, kteří účelově zruší svou 
registraci k dani z přidané hodnoty za účelem svého očištění a opětovně 
se registrují jako plátci, by nemohl dosáhnout zamýšleného cíle. Pokud 
by se mělo vyčkávat, až nespolehlivý plátce, který zrušil svoji 
registraci, se opětovně zaregistroval, nebyl by institut nespolehlivé 
osoby vůbec potřeba, neboť daný subjekt se opět pohybuje v systému 
daně z přidané hodnoty a lze ho označit jako nespolehlivou osobu. Tím 
by institut nespolehlivé osoby tak, jak je navrhován, ztratil svůj 
význam. Cílem zavedení nového institutu nespolehlivé osoby není 
pouze zamezit účelovému rušení registrace nespolehlivých plátců za 
účelem „očištění“ se a opětovnému návratu do stavu plátců, ale také 
možnost označit statutem nespolehlivosti i jiné osoby, než jsou plátci, 
pokud vykazují srovnatelné společensky škodlivé jednání tak, aby v 
momentě vzniku plátcovství již měli označení nespolehlivého plátce. 
Tímto se z institutu nespolehlivé osoby stává také preventivní opatření, 
na které není možné bez dalšího rezignovat. 
Je třeba zdůraznit, že institut nespolehlivé osoby, stejně jako institut 
nespolehlivého plátce, se vztahuje pouze k závažnému porušení 
povinností při správě daně z přidané hodnoty. Jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, která není plátcem, se může stát nespolehlivou 
osobou, pouze pokud závažným způsobem poruší své povinnosti 
vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty (tedy nikoli jakékoli 
daně, ale pouze daně z přidané hodnoty). Nejedná se pouze o povinnosti 
vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty, ale rovněž o povinnosti 
vyplývající z daňového řádu vztahující se ke správě daně z přidané 
hodnoty. O „nespolehlivosti“ rozhodne správce daně rozhodnutím. 
Úprava ručení v případě obchodování s nespolehlivou osobou byla 
z návrhu zákona vypuštěna. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

3. Z K ČÁSTI ČTVRTÉ (změna zákona o místních poplatcích), bodu 2 
(§ 10b odst. 3): Požadujeme vypuštění tohoto bodu.   
Odůvodnění: Navrhované zúžení současného rozsahu osvobození 
fyzických osob, které jsou umístěny v domovech pro seniory, v 
domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení od tzv. poplatku za provoz 
systému komunálních odpadů v případě, že tyto osoby jsou vlastníky 
staveb pro individuální rekreaci, bytů, nebo rodinných domů vytváří 
neodůvodněnou nerovnost mezi těmito osobami a ostatními poplatníky, 
kteří jsou vlastníky výše uvedených staveb. Fyzické osoby umístěné v 
zařízeních pro seniory a ostatních výše uvedených domovech či 
bydleních, nemohou využívat výše uvedené nemovitosti a z tohoto 
důvodu tam prokazatelně neprodukují komunální odpad. 

Vysvětleno. 
Záměrem předkladatele je osvobodit osoby, které jsou poplatníky 
z titulu trvalého pobytu, v situacích, kdy reálně neprodukují žádný 
odpad, neboť v místě trvalého pobytu nebydlí. Naopak poplatnictví 
z titulu vlastnictví je zcela jiná kategorie. Je třeba si uvědomit, že osoby 
umístněné v těchto zařízeních jsou zde umístěné dobrovolně, to 
znamená, že nejsou omezeni v možnosti zařízení dočasně opustit a 
trávit čas i mimo toto zařízení např. právě na chalupách a chatách. 
Stejně tak mohou tyto nemovité věci využívat pro své potřeby i další 
rodinní příslušníci nebo nájemníci. V obou případech dochází 
k produkování odpadu, přestože zde není nikdo hlášen k trvalému 
pobytu. Protože je cílem poplatku zpoplatnění produkce odpadu a 
nikoliv majetku, je třeba trvat na tom, že osvobození má význam pouze 
tehdy, pokud by osoba umístěná v příslušných zařízeních platila 
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poplatek dvakrát, přestože v místě trvalého pobytu odpad neprodukuje. 
Na  namítanou „neodůvodněnou nerovnost“ je nutné nahlížet v širších 
souvislostech např. senioři, kteří nejsou umístěni v zařízeních pro 
seniory a současně jsou vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinného domu, v nichž není hlášena žádná fyzická osoba, 
od poplatku osvobozeni nejsou. Naopak respektování této připomínky 
by zakládalo ještě podstatnější nerovnost zejména pro okruh seniorské 
veřejnosti. Obdobně to platí i pro další skupiny osvobozeních osob dle 
ustanovení § 10b odst. 2 písm. d). 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

4. Z K ČÁSTI PÁTÉ (změna zákona o správních poplatcích): 
Požadujeme vypuštění této části bez náhrady. 
Odůvodnění: V současnosti je správním poplatkem zpoplatněno podání 
primární žádosti daňového subjektu o povolení posečkání, navrhované 
další zpoplatnění žádosti o změnu rozhodnutí v povolení posečkání ve 
stejné výši v případech, kdy není dopředu zřejmé, že nejsou naplněny 
podmínky pro posečkání, považujeme za nadbytečné a vůči žádajícím 
subjektům za ekonomicky diskriminující.   

Vysvětleno. 
Navržené vypuštění správního poplatku není možné, jelikož by založilo 
nedůvodnou nerovnost mezi primární žádostí o posečkání a následnou 
žádostí o změnu rozhodnutí o posečkání. Přitom zavedení správního 
poplatku směřuje zcela opačný cíl, a sice že zkoumání důvodů 
uvedených v žádosti o změnu rozhodnutí o posečkání je srovnatelné se 
zkoumáním důvodů pro vyhovění či zamítnutí primární žádosti 
o posečkání. V případě primární žádosti není dopředu zřejmé, zda bude 
posečkání daňovému subjektu povoleno či nikoli a stejně je tomu 
i v případě žádosti o změnu rozhodnutí. Zavedení poplatku má 
regulovat množství podávaných žádostí v případech, kdy je zřejmé, že 
podmínky pro posečkání či jeho změnu nejsou naplněny, neboť správce 
daně je vázán zásadou oficiality a v případě každé podání žádosti je 
povinen konat a tuto žádost posoudit. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

5. Z K důvodové zprávě, k ČÁSTI ŠESTÉ (změna daňového řádu): Na 
str. 189 důvodové zprávy požadujeme u odůvodnění k bodu 2 [§ 53 
odst. 1 písm. b)] nahradit slova „budoucího rozšíření“ slovem „změny“.  
Odůvodnění: O rozšíření koordinačních orgánů veřejné podpory se 
neuvažuje, neboť všechny oblasti poskytování veřejné podpory jsou již 
zcela pokryty stávajícími dvěma koordinačními orgány veřejné 
podpory, a uvedené odůvodnění se tedy nezakládá na reálných 
úvahách. Bezdůvodné evokování takové změny nepovažujeme za 
vhodné. S uvedením obecnějšího pojmu „koordinační orgán“, který již 
byl zaveden zákonem č. 215/2004 Sb. a je běžně používán, však 
souhlasíme. 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy bude upraven v souladu s připomínkou. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

6. D K důvodové zprávě, k ČÁSTI TŘETÍ, bodu 115 [§ 109 odst. 2, 
písm. d)]: Doporučujeme specifikovat plnění, která budou podléhat 
ručení příjemce v případě plnění souvisejících s virtuálními měnami. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla doplněna ve smyslu připomínky - opatření se 
vztahuje na veškerá zdanitelná plnění. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

7. D K důvodové zprávě, k ČÁSTI ČTVRTÉ, bodu 3: Doporučujeme 
doplnit odůvodnění  rozšíření pravomoci obcí při vyměřování pokut 
za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, zejména specifikovat 
případy, na které změna dopadá. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena v souladu s připomínkou. 
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12. Ministerstvo 
zemědělství 

8. D K důvodové zprávě, k ČÁSTI ŠESTÉ: Na posledním řádku na str. 
188 důvodové zprávy doporučujeme uvést za slovo „viz“ zkratku 
„např.“, za slova „de minimis“ uvedená v závorce vložit čárku a tuto 
větu: „podle kterého je podpora de minimis omezena na limit 200 000 
EUR pro jeden podnik v tříletém období“. Dále vypustit větu 
následující po závorce.  

Odůvodnění: Nařízení (EU) č. 1407/2013 je jedním z více nařízení 
(EU), která upravují oblast poskytování podpory de minimis. 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy bude upraven v souladu s připomínkou. 

13. Ministerstvo 
životního prostředí 

1. D Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), str. 52: 
Nedůvodné užití kurzivy u bodu 1.1.5. 

Vyhověno. 
Kurzíva byla odstraněna. 

13. Ministerstvo 
životního prostředí 

2. D Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), str. 53: 
 

Na konci textu kapitoly 1.1.6. "Zhodnocení rizika" chybí ve větě 
předmět a nadto je tvrzení stricto sensu nepravdivé - doporučujeme 
uvést text ve znění: "Proto by zákonná maximální sazba měla být spíše 
vyšší než pouze částka 20 Kč navýšená o inflaci, aby obce mohly na 
základě své diskrece stanovit ekonomicky přiměřenou sazbu s 
přihlédnutím k místním poměrům.  Maximální výše poplatku za vjezd 
zajistí, aby v jednotlivých případech selhání racionálního rozhodování 
obcí poplatek za vjezd neměl zásadní vliv a riziko vzniku rdousícího 
efektu bylo eliminováno." 

Vyhověno. 
Text byl nahrazen navrhovaným zněním. 

13. Ministerstvo 
životního prostředí 

3. D Důvodová zpráva, str. 186: 
 

Doporučujeme lépe formulovat obdobné tvrzení a místo věty "S 
ohledem na výše uvedené je proto vhodné, aby obce nebyly limitovány 
zákonem tam, kde chtějí na základě své diskrece stanovit ekonomicky 
přiměřenou sazbu vyšší." uvést větu „S ohledem na výše uvedené je 
proto vhodné, aby obce mohly na základě své diskrece stanovit 
ekonomicky přiměřenou sazbu poplatku." 

Vyhověno. 
Text byl nahrazen navrhovaným zněním. 

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

1. D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Požadujeme doplnit do úvodní části ZZ RIA přehled a stručný popis 
všech okruhů věcných změn obsažených v navrhované úpravě (v 
rozsahu, v jakém jsou uvedeny v obecné části důvodové zprávy) a 
teprve na něj navázat výběr dílčích témat, jež budou předmětem 
podrobnějšího zhodnocení v RIA, podle zvolených kritérií, a to 
s konkrétním odůvodněním nezařazení jednotlivých témat do tohoto 
zhodnocení. Plný rozsah změn právního řádu v důsledku navrhované 
právní úpravy je pak třeba zohlednit i ve shrnutí ZZ RIA, tj. je 
nezbytné vyhodnotit dopady navrhované úpravy jako celku (včetně 
těch jejích částí, u nichž není provedeno podrobnější zhodnocení), 
stejně jako uvést všechny cíle, jichž má být touto právní úpravou 
dosaženo. ZZ RIA ve stávající podobě neposkytuje ucelenou představu 

Vyhověno částečně. 
V první řadě je nutné upozornit, že návrh zákona je nutné vnímat 
v celém kontextu všech jeho částí tj. návrh normativního textu, 
důvodovou zprávu a hodnocení dopadů regulace. Rozšíření textu 
hodnocení dopadů regulace o přehled a stručný popis všech okruhů 
věcných změn obsažených v navrhované úpravě (v rozsahu, v jakém 
jsou uvedeny v obecné části důvodové zprávy) by bylo duplicitní vůči 
obecné části důvodové zprávy. Vytváření takových duplicit je 
nadbytečné, v rozporu s předpokladem racionality zákonodárce a vedlo 
by k znepřehlednění návrhu zákona. 
 
Volba témat, která jsou podrobena hodnocení dopadů regulace, kromě 
kritérií uvedených v závěrečně zprávě z hodnocení dopadů regulace (tj. 
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o smyslu, podstatě a důsledcích navrhované právní úpravy. Výběr 
dílčích okruhů změn, jež jsou předmětem podrobného zhodnocení, 
navíc působí arbitrárně; není např. zřejmé, proč je zhodnocení 
provedeno u zavedení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité 
povahy v řízení o místních poplatcích (se zanedbatelnými dopady), a 
neprovedeno u úpravy limitu (v podobě vyloučení určitých druhů 
příjmů) pro uplatnění daňových bonusů na vyživované děti (s 
významnějšími dopady fiskálními i sociálními). 

témata, která kopírují dřívější věcný záměr a ke kterým byla RIA v 
minulosti předložena, sice jsou věcnou změnou, ale neobsahují 
významné dopady, se týkají parametrických změn, nebo jsou pouze 
úpravami legislativně technické povahy) zohlednila také skutečnost, že 
návrh zákona je složen z novelizací různých daňových zákonů. 
Jednotlivé druhy daní, resp. jednotlivé daňové zákony, v tomto ohledu 
představují relativně samostatné celky, z nichž každý je nutné z pohledu 
posouzení potřeby provedení hodnocení regulace posuzovat jinou 
optikou. Jinými slovy, každá část zákona je z pohledu posouzení 
potřeby provedení hodnocení regulace posuzována tak, jak je to pro 
danou oblast daňového práva obvyklé. Je tak zajištěn konzistentní a 
kontinuální přístup k danému tématu bez ohledu na to, zda daná materie 
je předkládána jako samostatná novela, nebo jako soubor novel (což je 
případ předkládaného návrhu zákona). 
 
Téma úpravy limitu (v podobě vyloučení určitých druhů příjmů) pro 
uplatnění daňových bonusů na vyživované děti bude na základě 
připomínky zpracováno. 
 
Připomínkové místo změnilo charakter připomínky na doporučující. 

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

2. D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme upravit ZZ RIA, aby neobsahovala následující 
nedostatky: 
A. Cíle návrhu zákona ve shrnutí ZZ RIA nejsou v některých případech 
vymezeny řádným způsobem, tj. tak, aby se vztahovaly k věcnému 
výsledku či dosažení určité hodnoty a současně umožňovaly posouzení 
míry jejich naplnění navrženou právní úpravou; např. u zdaňování 
nízkých příjmů ze závislé činnosti je jako samotný cíl popsán konkrétní 
obsah navrženého řešení (namísto skutečného cíle, tj. eliminace 
neúměrné administrativní zátěže poplatníka jakožto demotivačního 
prvku pro výkon určitých činností), u daňového zvýhodnění na další 
děti je jako cíl uvedeno naplnění závazku programového prohlášení 
vlády (namísto skutečného cíle, který vedl vládu k přijetí tohoto 
závazku, tj. podpory rodin s více dětmi, popř. zlepšení demografického 
vývoje). U sazby poplatku za vjezd do vybraných míst je pak chybně 
překopírován cíl uplatňování pokuty za nesplnění povinnosti 
nepeněžité povahy (namísto zlepšení životního prostředí).  
B. Popis specifických dopadů návrhu zákona ve shrnutí ZZ RIA je 
neúplný  (tj. neobsahuje všechny relevantní dopady ani v rozsahu 
dílčích částí úpravy, jež jsou předmětem podrobného hodnocení 
v RIA), např. nejsou uvedeny dopady na územní samosprávné celky 
v důsledku navrhovaných změn úpravy místních poplatků. Dopady na 
veřejné rozpočty nejsou dostatečně kvantifikovány, např. u zvýšení 
horní hranice sazby místního poplatku za vjezd motorových vozidel do 

Vyhověno částečně.  

A. Cíle návrhu zákona byly upraveny ve smyslu připomínky. Cíl byl 
přeformulován také u části úpravy týkající se limitu pro uplatnění 
daňových bonusů a to jak ve shrnutí ZZ RIA, tak samotné ZZ RIA. 

B. Dopady na veřejné rozpočty byly do shrnutí ZZ RIA doplněny v 
rozsahu ZZ RIA. 

Není ovšem vhodné kvantifikovat dopad zvýšení poplatku za vjezd na 
veřejné rozpočty, neboť by se jednalo o odhad se značným rizikem 
odchylky. Obce rozhodují na základě své diskrece o zavedení poplatku 
a také o jeho výši. V současnosti poplatek za vjezd uplatňuje menšina 
obcí. Není ale zcela předvídatelné, zda některé obce v budoucnu 
k zavedení poplatku nepřistoupí. Maximální výnos poplatku by nastal, 
pokud by všechny obce a města zavedly poplatek v jeho maximální 
výši. Faktickým stavem je, že se jedná o rovnici se dvěma neznámými – 
počet obcí, které budou poplatek za vjezd vybírat, a počet vjíždějících 
vozidel na zpoplatněná místa. V tomto případě je stále naším názorem 
to, že poplatek za vjezd je v kompetenci obcí a ty na základě své 
pravomoci o něm rozhodují svobodně. Tendenci obcí k zavedení 
poplatku za vjezd po zvýšení jeho maximální části nelze předjímat. 
Stejně tak nelze předjímat sklon řidičů k vjezdu do zpoplatněných míst. 

C. Předmětné kapitoly byly rozšířeny.  
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vybraných míst lze – za stavu nejistoty ohledně postupu dotčených obcí 
a vlivu na rozsah zpoplatněných aktivit – alespoň stanovit odhadovaný 
interval možných dopadů (od nejmenších, tj. v daném případě 
nulových, po největší, tj. při stanovení maximální výše poplatku a bez 
snížení počtu vjezdů do vybraných míst), tj. při dosavadním inkasu 22 
mil. Kč  
a desetinásobném zvýšení cca 0-200 mil. Kč (a nahradit tak stávající 
text týkající se inkasa místních poplatků obecně, např. v závislosti na 
zájmu o chov psů). 
C. Definice problému v některých případech – v příslušné části textu – 
zcela absentuje (např. u zdaňování nízkých příjmů ze závislé činnosti je 
nahrazena popisem existujícího stavu bez jakéhokoli zhodnocení, u 
daňového zvýhodnění na další děti popisem záměru vlády); obecně pak 
postrádá dostatečné vymezení rozsahu problému, resp. četnosti jeho 
výskytu. Předložená RIA neobsahuje žádná konkrétní data, z nichž by 
byla dovoditelná závažnost popisovaných problémů a nezbytnost jejich 
řešení (např. o počtu případů přeregistrování nespolehlivého plátce 
DPH apod.). 
D. Vymezení variant je v některých případech provedeno pouze 
formálně, tj. s omezením na nulovou a zvolenou variantu, ačkoli zjevně 
existují i jiné možnosti řešení problému; např. účelovému 
přeregistrování nespolehlivých plátců DPH za účelem pozbytí tohoto 
statusu lze zabránit i úpravou, podle níž se jim příslušný status 
automaticky obnoví při opětovné registraci, přičemž v mezidobí 
povede jejich neveřejnou evidenci pouze správce daně pro tyto účely – 
tato varianta v ZZ RIA chybí (resp. v rámci obecně formulované 
nenulové varianty není rozlišena od varianty reálně zvolené 
v normativním textu) a nebyly tudíž ani zhodnoceny její přínosy a 
náklady oproti reálně zvolené variantě. Pouze formální charakter mají i 
některá z kritérií hodnocení přínosů a nákladů jednotlivých variant, 
např. náklady implementace u sazby místního poplatku za vjezd do 
vybraných míst (spočívající v konstatování potřebnosti informování 
obcí, a to především vyhlášením novely ve Sbírce zákonů), popř. 
blahobyt společnosti u daňového zvýhodnění na další děti (popisující 
rozdíl mezi společenskými náklady a transfery se závěrem, že transfer 
ve prospěch určité skupiny zvyšuje její blahobyt). 
E. Podle popisu v ZZ RIA se (s výjimkou osvobození příjmů z podílu 
na zisku u svěřenských fondů a rodinných fundací a změn v oblasti 
DPH) konzultace omezily na orgány finanční správy, popř. budou 
provedeny až v rámci meziresortního připomínkového řízení. Takovýto 
rozsah konzultačního procesu, do nějž vesměs nebyly zapojeny 
subjekty dotčené navrhovanou úpravou (např. ani obce u změn 
v oblasti místních poplatků) nelze považovat za dostatečný. ZZ RIA 
navíc ani v případech, kdy se konzultace s dotčenými subjekty, popř. 

D. K tématu účelového přeregistrování nespolehlivých plátců DPH lze 
uvést, že v průběhu zpracování vlastního návrhu došlo k tomu, že 
institut nespolehlivé osoby bude plnit i jiné funkce např. preventivní 
funkci, tj. že se rozšíří i na osoby, které nejsou (a nebyli dosud) plátci. 
Návrh uvedený v připomínce není tímto využitelný. 

Kritérium nákladů implementace bylo na základě konzultace zaměněno 
na kritérium náklady poplatníka. 

Myšlenka ohledně blahobytu konkrétní skupiny osob byla zachována. 
Předejde se tak možné desinterpretaci, že zvýšení daňových bonusů 
znamená zvýšené náklady.   

Cíl byl přeformulován ve smyslu vzájemné konzultace.  

E. Příslušné kapitoly byly rozšířeny. 

F. Příslušné kapitoly byly rozšířeny. 
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odbornou veřejností, uskutečnily, neobsahuje výsledky těchto 
konzultací, tj. nepopisuje, jaké náměty konzultujících subjektů byly 
zohledněny v navrhované úpravě, jaké jejich připomínky byly 
odmítnuty. 
F. Popis přezkumu účinnosti by měl – u těch částí navrhované úpravy, 
kde je to účelné - zahrnovat konkrétní termíny jeho provedení  
a indikátory, podle nichž bude hodnoceno naplnění stanovených cílů 
právní úpravy (např. u změny místního poplatku za vjezd do vybraných 
míst by mohlo jít o rozsah využití zvýšené horní hornice sazby ze 
strany obcí, snížení počtu vjezdů – popř. přímo emisí – v důsledku 
tohoto zvýšení apod.) 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1. Z Po stránce formální: 
Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění.  
Upozorňujeme předkladatele na nesplnění čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV, 
který stanoví povinnost k návrhu zákona připojit rovněž srovnávací 
tabulku v případě, že jsou návrhem dotčeny předpisy EU. Konstatování 
předkladatele, že srovnávací tabulka bude doplněna až při předložení 
materiálu vládě (viz sdělení přiložené k materiálu) na výše uvedené 
povinnosti nic nemění.  
Dále uvádíme, že rozdílová tabulka (dále jen „RT“) vykazuje některé 
nepřesnosti, které je nutné upravit popř. vysvětlit.   
Jedná se o tato ustanovení návrhu: 
K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
• § 10 odst. 2 odkazuje na přímo použitelný předpis, jímž je 

prováděcí nařízení č. 282/2011 (čl. 31a), resp. jeho novela č. 
1042/2013. Tento odkaz je nutné podtrhnout a uvést k němu 
celexové číslo.   

• k § 69 odst. 3 je vykázán čl. 146 odst. 1 písm. e) směrnice 
2006/112/ES, který s daným paragrafem nekoresponduje. Žádáme 
uvést relevantní článek směrnice.  

• znění § 78d odst. 5 neodpovídá čl. 187 směrnice 2006/112/ES, 
který je k tomuto ustanovení přiřazen. Žádáme upravit.  

• § 79b se dle našeho názoru týká čl. 192 směrnice 2006/112/ES. 
Žádáme toto ustanovení návrhu podtrhnout, uvést k němu celexové 
číslo a zanést jej do RT.  

• § 95a odst. 6 a 7 dle našeho názoru nevyplývá z čl. 214 směrnice 
2006/112/ES. Je nutné uvést relevantní článek směrnice nebo tyto 
odstavce odpodtrhnout a odstranit z RT.  

Vysvětleno. 
K § 10 odst. 2: V tomto případě je při posouzení transpozice / adaptace 
právního řádu České republiky postupováno shodně jako v případě 
předchozích novelizací zákona o dani z přidané hodnoty (viz například 
vymezení služby rozhlasového a televizního vysílání v § 10i odst. 2 
písm. b), které vychází z čl. 6b prováděcího nařízení č. 282/2011, 
v zákoně č. 196/2014 Sb.). Vymezení služby vztahující se k nemovité 
věci, které stanoví § 10 odst. 2 tohoto návrhu zákona, se vztahuje 
k pravidlu pro určení místa plnění v § 10 odst. 1 zákona o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, který je transpozicí čl. 47 směrnice 
Rady 2006/112/ES. Prováděcí nařízení č. 282/2011 k tomuto článku 
dané směrnice pouze stanoví příslušná prováděcí opatření. V případě 
§ 10 odst. 2 tohoto návrhu zákona proto nejde o faktickou adaptaci 
právního řádu České republiky na dané prováděcí nařízení. Zásadní je, 
že transpozicí příslušného právního předpisu EU je v tomto případě 
§ 10 odst. 1 dosavadního zákona o dani z přidané hodnoty. Jiný způsob 
vyhodnocení transpozice / adaptace by byl nekonzistentní 
s dosavadními postupy a způsobil by tak problémy s celkovým 
vyhodnocením promítnutí právních předpisů EU do zákona o dani z 
přidané hodnoty. 
K § 78d odst. 5 (pozn. toto ustanovení bylo na základě připomínek 
přesunuto do nového § 78e, bez věcných změn): Jak vyplývá 
z důvodové zprávy, nový odstavec 5 (resp. § 78e ve znění návrhu po 
připomínkovém řízení) transponuje do zákona o dani z přidané hodnoty 
opatření stanovená v čl. 184 a 185 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES, 
a to pro případy dlouhodobého majetku („investičního majetku“ v dikci 
dané směrnice). Vzhledem k tomu, že pro korekce odpočtů daně 
u investičního majetku daná směrnice stanoví další specifická pravidla 
(např. lhůty 5-20 let, rozsah a výpočet korekcí), jde současně o 
transpozici příslušných článků, které tato specifická pravidla stanoví. 
Z tohoto důvodu je nutné v rozdílové tabulce u nového odstavce 5 v 
§ 78d (resp. nového § 78e ve znění návrhu po připomínkovém řízení) 
zákona o dani z přidané hodnoty uvést také článek 187 dané směrnice, 
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• § 101b implementuje čl. 252 odst. 1 směrnice 2006/112/ES. Je 
nutné jej podtrhnout, uvést celexové číslo a zanést ho do RT.  

• k § 109 odst. 2 písm. d) je přiřazen čl. 205 směrnice 2006/112/ES, 
který s navrženým zněním nekoresponduje. Žádáme upravit.  

Výše uvedené formální nedostatky je nutné napravit.  

který stanoví specifická pravidla v případě investičního majetku, a dále 
článek 189 dané směrnice, který členským státům umožňuje přijmout 
další opatření (v tomto případě jde o vymezení pojmu investiční 
majetek, přesné stanovení výše daně a zásadu jednorázové úpravy 
jakožto administrativního zjednodušení). Uvedení čl. 187 a 189 
v rozdílové tabulce u tohoto ustanovení je proto správně.   
K § 109 odst. 2: Institut ručení vyplývá z možnosti volby pro členské 
státy dané čl. 205 směrnice Rady 2006/112/ES, tj. celé ustanovení § 109 
zákona o dani z přidané hodnoty je transpozicí tohoto článku, včetně 
nového písmene d) v odstavci 2.   
 
Vyhověno jinak. 
K § 69 odst. 3:  Odstavec 3 byl odpodtržen a odstraněn z rozdílové 
tabulky, uvedený článek směrnice není relevantní. 
 
Vyhověno.  
K § 79b: Ustanovení § 79b bylo podtrženo a doplněno do rozdílové 
tabulky. 
 
Vyhověno. 
K § 95a odst. 6 a 7: Odstavec 7 byl v rozdílové tabulce odpodtržen. 
Relevantním článkem je pouze čl. 11, článek 214 byl z rozdílové 
tabulky odstraněn.  
 
Vyhověno. 
K § 101b: Ustanovení § 101b bylo podtrženo a bylo doplněno do 
rozdílové tabulky. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

2.  Po stránce materiální: 
Předložený návrh upravuje širokou problematiku daní, která je právem 
EU v mnohých oblastech harmonizována.  
Na předložený návrh se tudíž vztahují požadavky vyplývající zejména 
z těchto předpisů práva EU: 
• směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 

o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 
společností z různých členských států (přepracované znění) 

• směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní 
spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1353/2014 ze dne 15. 
prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 
č. 1156/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým 
ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci 
v oblasti daní 

• směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném 
systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných 

Bere se na vědomí. 
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rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se 
společností z různých členských států a při přemístění sídla 
evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti 
mezi členskými státy, v konsolidovaném znění  

• směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o 
společném systému daně z přidané hodnoty, v konsolidovaném 
znění 

• směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném 
systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi 
přidruženými společnostmi z různých členských států, 
v konsolidovaném  

• směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění 
příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, v konsolidovaném 
znění  

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

3. D Část třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K § 20a odst. 2 a § 24 odst. 3 a § 24a odst. 3: 
 
Tato ustanovení jsou implementační k čl. 65 směrnice 2006/112/ES. 
Nicméně druhá věta odstavců: “To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke 
dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě“ dle našeho názoru 
nevyplývá z výše uvedeného článku směrnice. Žádáme tedy uvést 
relevantní ustanovení směrnice, z kterého předkladatel čerpá, popř. 
pokud navržené znění nemá oporu ve směrnici, je nutné jej 
odpodtrhnout a rovněž vypustit z RT. 

Vysvětleno. 
Jak je uvedeno v důvodové zprávě, druhá věta v § 20a odst. 2 provádí 
zásady ustálené judikatury Soudního dvora EU, která se týká působnosti 
dotčeného čl. 65 směrnice Rady 2006/112/ES. Konkrétně ve výroku 
rozsudku C-419/02, BUPA Hospitals Ltd, se uvádí: „Do působnosti 
čl. 10 odst. 2 druhého pododstavce šesté směrnice Rady 77/388/EHS 
(tj. čl. 65 směrnice Rady 2006/112/ES) […] nespadají takové platby 
paušální částky předem, jako jsou platby dotčené v původním řízení, 
za zboží uvedené obecným způsobem […]“ Z tohoto důvodu máme 
za to, že rovněž druhá věta § 20a odst. 2 je vyhodnocena jako řádná 
transpozice čl. 65 směrnice Rady 2006/112/ES správně. Obdobně tato 
zásada a závěr platí rovněž v případě ustanovení § 24 odst. 3 a § 24a 
odst. 3. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

4. D Část třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K § 84 odst. 2 písm. b): 
 
Toto ustanovení upravuje nárok na vrácení daně zahraniční fyzické 
osobě tím, že navyšuje částku na 4000 Kč. Limity pro osvobození od 
daně stanoví čl. 147 první pododst. písm. c) směrnice 2006/112/ES. 
Tento článek stanoví, že osvobození od daně je možné za taxativně 
vymezených podmínek stanovených v písm. a) až c) tohoto článku. V 
písm. c), které je pro paragraf 84 návrhu relevantní, je stanoveno, že 
dodání zboží lze osvobodit od daně za předpokladu, že celková hodnota 
dodání včetně DPH je vyšší než 175 eur nebo ekvivalent této částky 
v národní měně, přičemž členské státy mohou osvobodit od daně i 
dodání, jehož celková hodnota je nižší než 175 eur. Důvodová zpráva 
k tomuto bodu uvádí, že navrhované navýšení z 2000 na 4000 Kč je za 
účelem většího souladu s čl. 147 písm. c) směrnice. Vzhledem k tomu, 
že pro přepočet výše částky pro osvobození od daně je relevantní kurz 
stanovený k prvnímu pracovnímu dni měsíce října, s účinkem od 1. 

Vyhověno jinak. 
Limit bude ponechán ve výši 2000 Kč jako doposud. 
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ledna násl. roku (tj. kurz ke dni 1.10. 2015), který byl stanoven na 
27,173 CZ/EUR, je evidentní, že je pro toto ustanovení relevantní 
eventualita v podobě nižší hodnoty, než je částka uvedená v prvním 
pododst. písm. c). Požadujeme podtržení tohoto ustanovení, uvedení 
celexového čísla a jeho zanesení do RT.  

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

5. D K části šesté – změna daňového řádu 
§ 52 odst. 6 odkazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie, aniž 
by ho jakkoliv konkretizoval. Žádáme do poznámky pod čarou doplnit 
předmětný předpis EU a tento odkaz v návrhu podtrhnout a vykázat 
jako implementační (viz příloha č. 5 v čl. II LPV).    
 
Závěr: 
Návrh zákona bude s právem EU slučitelný až po vyjasnění výše 
uvedených připomínek.  
Formální nedostatky návrhu je nutné napravit.  

Vyhověno částečně. 
Ustanovení bude označeno a vykázáno jako adaptační (jedná se o 
adaptaci na Nařízení, nikoliv o implementaci Směrnice). 
Doplnění poznámky pod čarou považujeme obecně za nevhodnou 
legislativní techniku, která zatěžuje normativní text, aniž současně 
vykazuje normativní hodnotu, přičemž podléhá postupnému 
znehodnocení v čase v důsledku změn odkazovaných předpisů. 
Výjimku tvoří odkazy na evropské předpisy, v jejichž případě lze 
poznámku pod čarou akceptovat zejména s ohledem na potřebu zakotvit 
adaptační, resp. implementační úpravu vůči evropským předpisům, na 
které navazuje, resp. které implementuje. Současně je ale třeba 
uplatňovat i k užití poznámek pod čarou na evropské předpisy 
restriktivní přístup a omezit je na nejmenší možné minimum. Proto se 
kloníme k tomu, aby poznámka pod čarou nebyla použita. 

16. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

1. Z ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o daních z příjmů 
Bod 18-§ 6 odst. 4 písm. b) 
V ustanovení § 6 odst. 4  je v návrhu zákona doplněno písmeno b), 
které  zahrnuje do srážkové daně i příjmy do 2.500,- Kč ( tzv. práce 
malého rozsahu) 
Požadujeme sjednotit podmínky  obdobně jako u dohody o provedení 
práce, to znamená spolu se zdravotním a sociálním pojištěním. 
 Příjmy  zdaněné srážkovou daní do 2.500,- Kč 
Vyměřovací základ pro zdravotní a sociální pojištění přesahující základ 
2.500,- Kč a to u všech příjmů do 2.500,- Kč 
 Dnes platí, že do 2.499,- Kč tyto příjmy nespadají do vyměřovacího 
základu pro pojistné v případě dohody o pracovní činnosti, statutárních 
orgánů a volebních komisí. Do vyměřovacího základu pro pojistné na 
sociální pojištění nespadají ani funkcionáři odborových organizací. 
Tito ale musí od 1,- Kč platit zdravotní pojištění což je poněkud 
nesmyslné a diskriminační. 
 Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno. 
Účelem této úpravy je možnost zdanění příjmů do zákonem stanovené 
měsíční částky (vedle příjmů z dohody o provedení práce) srážkou daně 
zvláštní sazbou. Jedná se nejen o odměny člena volební komise ale 
např. i o svědečné, náhradu za ztrátu na výdělku z pracovního úrazu, 
odměnu člena výboru SVJ, příjem z dohody o pracovní činnosti a mj. 
také odměn za výkon funkce (které se skutečně budou navyšovat na tzv. 
„superhrubou mzdu“ od 1 Kč, a to pouze o 9 % zdravotního pojištění).  
Cílem je snížení administrativní náročnosti při vypořádání daňové 
povinnosti prostřednictvím daňového přiznání, za okolností, že z příjmů 
z „vedlejších zaměstnání“ dosahuje poplatník malé příjmy a nemůže z 
důvodu svého hlavního zaměstnání učinit u tohoto vedlejšího 
„zaměstnavatele“ prohlášení k dani.  
Nejedná se tedy o přímé „navázání“ limitu u této částky na limit 
stanovený pro „rozhodný příjem“ podle zákona o nemocenském 
pojištění.  Požadovaná úprava týkající se placení zdravotního pojištění 
nespadá do kompetence Ministerstva financí a přesahuje tedy rámec 
tohoto návrhu zákona. 

17. Český úřad 
zeměměřický a 

katastrální 

1.  K části šesté ke změně daňového řádu 
Obecně k návrhu 
Předloženým návrhem zaváděnou možnost placení daní, správních 
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění prostřednictvím 
platební karty, považuji za velice přínosnou. Navrhovanou úpravu 
daňového řádu vítám, zejména vzhledem k tomu, že tento způsob 
hrazení správních poplatků byl klienty dlouhodobě poptáván. 

Bere se na vědomí. 
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Navrhovaný text zákona je jasný a účelný a spolu s komplexně 
zpracovanou důvodovou zprávou plně vyhovuje požadavkům Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního jako správce daně v oblasti 
bezhotovostních úhrad správních poplatků platebními kartami. 

17. Český úřad 
zeměměřický a 

katastrální 

2. D K části šesté ke změně daňového řádu 
Nad rámec návrhu 
K § 170 odst. 4 
Doporučuji z důvodu lepší provázanosti ustanovení § 170 odst. 4 
daňového řádu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) uvést § 170 odstavec 4 v následujícím znění: 
 „(4) Zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního 
práva daňovému subjektu nebo osobě podle odstavce 3. Zástavní právo 
k nemovité věci evidované v katastru nemovitostí, jakož i k dalšímu 
majetku, o kterém jsou vedeny veřejné registry, vzniká doručením 
rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu 
jako přílohy návrhu na vklad zástavního práva, popřípadě doručením 
rozhodnutí o zřízení zástavního práva tomu, kdo vede veřejný registr.“. 

Nevyhověno. 
Zástavní právo podle daňového řádu vzniká doručením rozhodnutí 
o zřízení zástavního práva katastru nemovitostí, jedná-li se o nemovitou 
věc zapsanou do tohoto veřejného registru. Je přitom irelevantní, zda je 
podle stávajícího znění katastrálního zákona přílohou či jinak nazvanou 
listinou. Na straně druhé není ani třeba zvlášť normovat povinnost 
podat v dané souvislosti návrh na vklad, neboť ta vyplývá již 
z katastrálního zákona.  

17. Český úřad 
zeměměřický a 

katastrální 

3. D K části šesté ke změně daňového řádu 
Nad rámec návrhu 
K § 170 odst. 6 
Doporučuji z důvodu lepší provázanosti ustanovení § 170 odst. 6 
daňového řádu s katastrálním zákonem na konci § 170 odst. 6 doplnit 
text „Do katastru nemovitostí se tato omezení zapíší poznámkou na 
základě žádosti správce daně podané současně s návrhem na vklad 
zástavního práva podle odst. 4.“. 

Nevyhověno. 
Daňový řád stanoví, že se předmětná omezení zapisují do příslušného 
veřejného registru (tedy ne pouze do katastru nemovitostí). 
Konkrétní/vlastní postup zápisu předmětných omezení do veřejného 
registru musí z povahy věci stanovit zákon upravující vedení toho 
kterého veřejného registru. 

17. Český úřad 
zeměměřický a 

katastrální 

4. Z K části šesté ke změně daňového řádu 
Nad rámec návrhu 
K § 222 odst. 5 
Požaduji v daňovém řádu § 222 odstavec 5 uvést v následujícím znění: 
 „(5) Po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu a zaplacení 
nejvyššího podání vydá správce daně vydražiteli potvrzení o přechodu 
vlastnického práva k nemovitosti na vydražitele.“. 
 
Odůvodnění: 
Nový občanský zákoník a nový katastrální zákon s účinností od 
1.1.2014 zásadně změnily postup katastrálních úřadů při zápisu 
věcných práv do katastru nemovitostí. V současné době je tak 
stanovení povinnosti správce daně zasílat katastrálnímu úřadu 
vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky pro přechod vlastnictví k 
vydražené nemovité věci, když tímto způsobem nemůže dojít k zápisu 
vlastnických práv do katastru nemovitostí, nadbytečnou 
administrativou jak pro správce daně, tak pro katastrální úřady. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Přestože aktivní legitimace k zahájení vkladového řízení náleží 
vydražiteli, nepovažujeme za žádoucí rozšiřovat jeho povinnosti s tím 
spojené. Orgány veřejné moci by naopak v rámci principu dobré správy 
měly postupovat maximálně klientským způsobem. Takový postup 
umožňuje stávající § 222 odst. 5 daňového řádu, který garantuje, 
že příslušné potvrzení bude katastrálnímu úřadu předáno ex officio. 
Navrhovatel tak nemusí dané potvrzení k návrhu přikládat. Může 
legitimně očekávat, že katastrální úřad má dané informace k dispozici 
(navíc v elektronické podobě) a v návrhu se na ně pouze odkáže. 
Ministerstvo financí se nebrání budoucí diskusi na téma koncepce 
vztahu katastrálních úřadů a dalších orgánů veřejné moci tak, aby bylo 
dosaženo větší kompatibility mezi jednotlivými právními předpisy 
i aplikační praxí. Lze doporučit, aby prvotní nástin koncepce byl 
obsažen v analýze zpracované Českým úřadem zeměměřičským 
a katastrálním. Pokud se Český úřad zeměměřičský a katastrální 
k vypracování analýzy a započetí diskuze rozhodne, je Ministerstvo 
financí připraveno poskytnout veškerou potřebnou součinnost za oblast 
správy daní.  
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17. Český úřad 
zeměměřický a 

katastrální 

5. Z K části šesté ke změně daňového řádu 
Nad rámec návrhu 
K § 229 odst. 2 
Požaduji v daňovém řádu § 229 odstavec 2 uvést v následujícím znění: 
 „(2) Pro pořadí je rozhodující 
a) u daňové pohledávky, pro kterou je nařízena daňová exekuce, den 
vydání exekučního příkazu, 
b) u přihlášené daňové pohledávky den, kdy byla u správce daně 
přihlášena, 
c) u pohledávky zajištěné zástavním právem doba rozhodná pro pořadí 
zástavního práva, 
d) u náhrad za věcná břemena doba rozhodná pro pořadí věcného 
břemene, 
e) u náhrad za nájemní nebo pachtovní práva den vzniku nájemního 
nebo pachtovního práva, 
f) u náhrad za výměnek doba rozhodná pro pořadí výměnku.“. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem ke změnám zavedeným novým občanským zákoníkem a 
novým katastrálním zákonem v oblasti pořadí věcných práv je třeba 
novelizovat ustanovení § 229 odst. 2 tak, aby tyto změny byly do 
daňového řádu důsledně zapracovány.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí a priori neodmítá navržené úpravy, jejichž účel byl 
ozřejměn v rámci vypořádání připomínek. Nicméně považuje za vhodné 
případnou změnu předmětného ustanovení provést současně 
s novelizací obdobného ustanovení v občanském soudním řádu 
(viz § 337c odst. 5 písm. d) OSŘ). To platí tím spíše, že občanský 
soudní řád je subsidiárním právním předpisem pro úpravu daňové 
exekuce. 
 

17. Český úřad 
zeměměřický a 

katastrální 

6. Z K části šesté ke změně daňového řádu 
Nad rámec návrhu 
K § 231 odst. 4  
Požaduji v daňovém řádu § 231 odstavec 4 uvést v následujícím znění: 
 „(4) Po právní moci rozhodnutí o rozvrhu vydá správce daně 
vydražiteli potvrzení o tom, která práva podle odstavce 1 zanikla.“. 
 
Odůvodnění: 
Nový občanský zákoník a nový katastrální zákon od 1.1.2014 zásadně 
změnily postup katastrálních úřadů při zápisu věcných práv do katastru 
nemovitostí. V současné době je tak povinnost správce daně zasílat 
katastrálnímu úřadu pravomocné rozhodnutí o rozvrhu, když tímto 
způsobem nemůže dojít k výmazu věcných práv, nájmu či pachtu, 
nadbytečnou administrativou jak pro správce daně, tak pro katastrální 
úřady. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Důvod pro negativní postoj Ministerstva financí je obdobný jako 
u návrhu směřujícího ke změně § 222 odst. 5 daňového řádu.  
Na základě proběhlého vypořádání připomínek se Ministerstvo financí 
zavazuje poskytnout zástupcům Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního podrobnou argumentaci a další podklady, ze kterých 
bude zřejmé, že za účelem poskytnutí informací potřebných pro účely 
vkladového řízení o výmazu zaniklých věcných práv není nezbytné 
vydávat samostatné potvrzení, neboť tyto informace jsou součástí 
rozhodnutí o rozvrhu, které zmiňuje předmětný odstavec 4. 
Zároveň je Ministerstvo financí připraveno poskytnout Českému úřadu 
zeměměřičskému a katastrálnímu veškerou potřebnou součinnost za 
oblast správy daní při přípravě analýzy koncepce vztahu katastrálních 
úřadů a dalších orgánů veřejné moci, jejímž cílem má být zajištění větší 
kompatibility mezi jednotlivými právními předpisy i aplikační praxí. 

18. Družstevní asociace 1. D Požadujeme doplnit ustanovení § 23 odst. 4 písm. g) takto: 
 
Do základu daně se nezahrnuje částka zaúčtovaná do výnosů podle 
zvláštního právního předpisu, pokud souvisí s nákladem vynaloženým 
na příjem, který není nebo v předchozích zdaňovacích obdobích nebyl 

Vyhověno jinak.  
Novelizační bod 62 v čl. I návrhu zákona byl vypuštěn z důvodu 
nutnosti podrobnější analýzy situací, které mají či nemají být § 23 odst. 
4 písm. e) zákona o daních pokryty, a s tím souvisejících navazujících 
úprav v zákoně o daních z příjmů. Tato problematika však bude řešena 
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předmětem daně anebo na příjem, který je nebo v předchozích 
zdaňovacích obdobích byl od daně osvobozen, a to maximálně do výše 
tohoto souvisejícího nákladu. 
 
Zdůvodnění: 
Náklady bytového družstva (BD) vztahující se k nájemnému 
z družstevních bytů a družstevních nebytových prostor, které je příjmem 
osvobozeným od daně, jsou daňově neuznatelné. BD však mají často 
zdanitelné výnosy související s těmito neuznatelnými náklady, a to 
výnosy zaúčtované ve stejném zdaňovacím období jako náklady, 
v následujícím období nebo dokonce v období předcházejícím. 
Jedná se zejména o tyto výnosy a s nimi související náklady: 
- pojistné plnění určené na odstranění škody – oprava, úklid nebo jiný 
náklad vynaložený družstvem na odstranění škody, 
- dotace určená na úhradu nákladů – oprava, úrok z úvěru 
poskytnutého družstvu, 
- dar poskytnutý na úhradu nákladů – oprava nebo jiný náklad hrazený 
z daru. 
Stejné případy vznikají i v SVJ (vyjma dotace, která není předmětem 
daně). 
Nově navržené znění § 23 odst. 4 písm. e) zřejmě nebude BD ani SVJ 
moci u uvedených výnosů použít – nejedná se o přeúčtování nákladů a 
může být sporné, zda se jedná o situaci, kdy je osoba (pojišťovna, 
poskytovatel dotace nebo daru) povinna uhradit družstvu/SVJ příslušné 
náklady na základě závazku? Proto požadujeme úpravu ustanovení § 
23 odst. 4 písm. g) tak, aby bylo možné jej aplikovat i na případy, kdy 
je neuznatelný náklad vynaložen v tomtéž zdaňovacím období, jako je 
zaúčtován související zdaňovaný výnos. Zároveň požadujeme obdobnou 
úpravu § 24 odst. 2 písm. zc), která by umožnila uplatnit daňově 
náklady na dosažení příjmů osvobozených, resp. příjmů 
nezahrnovaných do základu daně (tj. náklady, které by jinak byly 
daňově neuznatelné), pokud tyto náklady přímo souvisejí s výnosy 
zdaněnými v předcházejících zdaňovacích obdobích (pojišťovna plní ve 
zdaňovacím období, které předchází zdaňovacímu období, ve kterém 
byla škoda odstraněna; dotace je poskytnuta dříve, než vznikly náklady, 
na jejichž úhradu je určena).  

v některé z další novel zákona o daních z příjmů. 
 

18. Družstevní asociace 2. D Požadujeme doplnit v § 18 odst. 2 písm. h) bod 4: 
 
 „4. plnění z pojistných smluv uzavřených společenstvím vlastníků 
jednotek“. 
 
Zdůvodnění: 
Přijetí pojistného plnění z pojistné smlouvy uzavřené společenstvím 
(pojištění společných částí) je v SVJ zdaleka nejčastějším důvodem k 

Vyhověno.  
V zákoně o daních z příjmů bude uvedeno, že předmětem daně z příjmů 
není pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím 
vlastníků jednotek o pojištění domu. 
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podání přiznání k dani z příjmů. Přitom základ daně zpravidla nevzniká 
- náklady na odstranění škody bývají v převážné většině případů kvůli 
spoluúčasti vyšší než je pojistné plnění. S cílem snížení 
administrativního zatížení jak SVJ tak i správců daně proto požadujeme 
vyjmout pojistné plnění z předmětu daně SVJ. 

19. Hlavní město Praha 1. D Obecně 
V souladu s čl. 26 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
nově vkládané paragrafy označovat číslem shodným s číslem 
paragrafu, za který se nový paragraf vkládá s tím, že k číslu vkládaného 
paragrafu se připojí malé písmeno „a“ (např. „§ 2a“, 
„§ 2b“, „§ 2c“; nikoliv však „§ 2aa“ apod.). 

Vysvětleno. 
Připomínka se týká nově vkládaných § 106aa a §106ab zákona o dani 
z přidané hodnoty. Připomínce nelze vyhovět, neboť současná úprava 
obsahuje § 106a a § 106b, přičemž povaha navrhované změny vyžaduje 
zařazení dvou nových ustanovení mezi tyto paragrafy, a proto není 
možné označit vkládaná ustanovení jinak. 

19. Hlavní město Praha 2. D Obecně 
V souladu s čl. 26 odst. 4 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
pododstavce na začátku označovat malými písmeny a kulatou závorkou 
(poloviční závorkou); písmena uvádět v abecedním pořadí s tím, že 
písmeno ch) se pro označení pododstavců nepoužívá; při vyčerpání 
všech písmen nepoužívat zdvojená písmena, ale další 
pododstavce zařadit do nového odstavce, na jehož začátek se uvede 
odpovídající úvodní část ustanovení. 

Nevyhověno. 
Připomínka jde nad rámec návrhu, neboť ustanovení § 24 odst. 2 písm. 
ch) je již v zákoně o daních z příjmů obsaženo. Vzhledem k tomu, že 
při legislativní činnosti je třeba respektovat zásadu legislativní 
zdrženlivosti, nepovažuje předkladatel za vhodné, zasahovat do většího 
počtu ustanovení zákona, než je nezbytně nutné. 

19. Hlavní město Praha 3. D Obecně 
V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
pododstavce nebo body oddělovat čárkou; pokud však text pododstavce 
nebo bodu je samostatnou větou v jazykovém (nikoliv legislativním) 
smyslu, oddělovat je středníkem; v textu následujícím za označením 
pododstavce nebo bodu uvádět malé počáteční písmeno. 

Vyhověno. 
Materiál byl revidován v souladu s připomínkou. 

19. Hlavní město Praha 4. D Obecně 
V souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
čísla označující poznámku pod čarou uvádět v souvislém pořadí; je-li 
nutno do novelizovaného právního předpisu zapracovat novou 
poznámku pod čarou, označit takovou poznámku pod čarou, 
včetně odkazu na ni, číslem, které bezprostředně navazuje na číslo, 
které je u dosavadních poznámek pod čarou nejvyšší. 

Vysvětleno. 
V materiálu dochází pouze k rušení poznámek pod čarou, nikoliv ke 
vkládání nových poznámek pod čarou. 

19. Hlavní město Praha 5. D K Části první  - změna zákona o daních z příjmů 
K čl. I bodu 18 (§ 6 odst. 4 písm. b)): 
V souladu s čl. 43 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
částku „2500 Kč“ nahradit částkou „2 500 Kč“. 

Vyhověno. 

19. Hlavní město Praha 6. D K Části první  - změna zákona o daních z příjmů 
K čl. I bodu 29 (§ 8 odst. 6): 
V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „odst. 6 se na konci textu věty poslední“ nahradit 
slovy „se na konci textu odstavce 6“. 

Vyhověno. 

19. Hlavní město Praha 7. D K Části první  - změna zákona o daních z příjmů 
K čl. I bodu 43 (§ 19 odst. 4 písm. a)): 
V souladu s čl. 70 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

Vyhověno.  
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za slova „bodu 2,“ vložit zkratku „písm.“. 

19. Hlavní město Praha 8. D K Části první  - změna zákona o daních z příjmů 
K čl. I bodu 44 (§ 19 odst. 4 písm. b)): 
V souladu s čl. 70 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
za slova „bodu 1 a“ vložit zkratku „písm.“. 

Vyhověno.  
 

19. Hlavní město Praha 9. Z K Části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K čl. V bodu 11 (§ 10 odst. 2): 
Z navrhovaného znění požadujeme slova „podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke 
směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e)“ vypustit a 
znění: 
„(2) Službou vztahující se k nemovité věci se pro účely stanovení místa 
plnění rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou 
nemovitou věcí.“ dále požadujeme doplnit o konkrétní text čl. 31a 
(účinného ode dne 1. 1. 2017) Prováděcího nařízení Rady (EU) 
č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí 
opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších změn (dále jen „prováděcí nařízení 
Rady“). 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že z § 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani 
z přidané hodnoty“), vyplývá, že zákon o dani z přidané hodnoty 
zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje daň z přidané 
hodnoty, měl by být text čl. 31a prováděcího nařízení Rady do zákona 
o dani z přidané hodnoty přímo zapracován. Po plátci by nemělo být 
požadováno, aby při uplatňování daně namísto z „českého“ zákona 
vycházel prvotně z předpisů Evropské unie. Navíc jsou předpisy 
Evropské unie (včetně prováděcího nařízení Rady) opakovaně 
novelizovány a plátce by tak byl povinen sledovat nejen změny 
„českého“ zákona, ale i změny těchto předpisů, což pro něj představuje 
nepřiměřenou zátěž.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Přenesení doslovného obsahu veškerých prováděcích opatření 
stanovených v nařízení č. 282/2011, které stanoví prováděcí opatření ke 
směrnici Rady 2006/112/ES  k pravidlům pro stanovení místa plnění do 
zákona o dani z přidané hodnoty není vhodné, protože by vedlo ke 
složitým kombinacím a transpoziční úpravu by velmi znepřehlednilo. 
Konkrétně v případě čl. 31a prováděcího nařízení by doslovné 
promítnutí znamenalo doplnit do textu zákona o dani z přidané hodnoty 
více než 20 dalších příkladů služeb, přičemž výčet těchto služeb 
uvedený v čl. 31a odst. 2 tohoto nařízení není úplný, je pouze 
ilustrativní. 
Obdobná konstrukce formou odkazu na přímo použitelné prováděcí 
nařízení č. 282/2011 je v současné době již obsažená u ostatních 
ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, která se týkají pravidel pro 
určení místa plnění, a ke kterým toto nařízení stanoví prováděcí 
opatření, např. § 10d odst. 2, § 10h a 10i. S ohledem na konzistentnost 
úpravy byla navržena daná textace ustanovení. 
Pro snazší orientaci v dané úpravě může být ze strany Generálního 
finančního ředitelství vytvořena informace, která blíže veřejnosti danou 
úpravu přiblíží. 

19. Hlavní město Praha 10. D K Části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K čl. V bodu 75 (§ 84 odst. 2 písm. b)): 
V souladu s čl. 57 odst. 4 písm. l) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „číslo „2 000“ nahrazuje číslem „4 000““ nahradit 
slovy „částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou „4 000 Kč“. 

Vyhověno jinak. 
Na základě připomínek uplatněných k problematice limitu pro vrácení 
daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží byl tento 
novelizační bod z novely zákona o dani z přidané hodnoty vypuštěn.  

19. Hlavní město Praha 11. D K Části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K čl. V bodu 83 (§ 86 odst. 2): 
V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
za slovo „státu“ vložit slova „podle jiného právního předpisu“. 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod 83 byl z novely zákona o dani z přidané hodnoty 
vypuštěn. 
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19.. Hlavní město Praha 12. Z K Části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K čl. V bodu 116 (§ 109 odst. 3): 
Požadujeme ustanovení ponechat v dosavadním znění. 
 
Odůvodnění: 
Plátci již jednou vynaložili značné finanční prostředky na úpravu 
programového vybavení z důvodu zavedení institutu nespolehlivého 
plátce. Správce daně namísto toho, aby hledal zákonné možnosti, jak 
zamezit účelovému rušení registrace, přenáší další povinnosti na 
běžného plátce. Současně nelze na příjemce plnění přenášet ručení za 
nezaplacenou daň, neboť nespolehlivá osoba není plátcem a nemůže 
tak poskytovat zdanitelná plnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

19.. Hlavní město Praha 13. Z Nad rámec navrhovaných změn uplatňujeme následující: 
K Části první  - změna zákona o daních z příjmů 
 
K § 19b odst. 2 písm. b) bod 1: 
Navrhujeme na konci bodu nahradit čárku středníkem a doplnit slova 
„podmínka využití se nevztahuje na obce a kraje“. 
 
Odůvodnění:  
 Do 31. 12. 2013 byly územní samosprávné celky při bezúplatném 
nabytí majetku osvobozeny od daně darovací ve smyslu zákona č. 
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na účel 
využití daru.  Přestože vykázaná daň z příjmů právnických osob je 
příjmem rozpočtů obce a kraje, má toto omezení osvobození na 
veřejnoprávní subjekty negativní finanční a administrativní dopad.  
V souvislosti s hodnotou daru, u kterého nemůže být na základě tohoto 
ustanovení uplatněno osvobození, se obce a kraje mohou dostat do 
potíží v době převodu vypočtené daně do svých rozpočtů, který musí 
být proveden ke dni stanovenému zákonem. V případě, že by obec a 
kraj neměly v dané chvíli dostatek finančních prostředků na převod, 
dojde k porušení rozpočtové kázně, které podléhá penalizaci.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak.  
Bezúplatné příjmy krajů, obcí, dobrovolné svazky a případně další 
veřejně prospěšní poplatníci budou osvobozeny od daně tak, jak tomu 
bylo u daně darovací v 20 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 357/1992 Sb., 
a to doplněním do § 19b odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů jako 
nové body 3 a 4. 
 
 

20. Hospodářská 
komora České 

republiky 

1. Z Obecné zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) si jako 
reprezentant širokých podnikatelských zájmů cení v zásadě rozumného 
přístupu Ministerstva financí, který spatřujeme ve snaze odstraňovat 
distorze spočívající v neodůvodněně odlišném zacházení s daňovými 
subjekty nebo předmětem daně v situacích jinak velmi blízkých 
z hlediska materiálního, resp. z pohledu jejich ekonomické podstaty. 
Kvitujeme zvažované novelizační kroky zvyšující právní jistotu 
poplatníků a plátců daní. Oceňujeme, že v naprosté většině případů 

Bere se na vědomí. 
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předkladatel hledá takové řešení, které straní dotčenému daňovému 
subjektu. 
Nicméně principiálně nesouhlasíme s těmi ustanoveními, kterými se 
finanční nebo celní orgány snaží úsilí o efektivnější správu řešit na 
úkor podnikatelských subjektů, řádně plnících své povinnosti, 
ustanoveními zvyšujícími administrativní náročnost plnění daňových 
povinností. Vyjadřujeme zásadní obavu, pokud jde o užitečnost a 
přiměřenost ustanovení koncipovaných tak, že nepříliš přesvědčivě 
zvýhodňují stávající postavení správce daně v daňovém řízení. 

20. Hospodářská 
komora České 

republiky 

2. Z Konkrétní zásadní připomínky  
Připomínka k části první Čl. I., novelizační bod 62  
Navrhujeme bod vypustit. 
Odůvodnění: 
Předkladatelem navržené nové znění je zdůvodňováno údajnou 
aplikační šíří stávajícího ustanovení, ošetřujícího v obecné rovině dvojí 
zdanění vybraných transakcí. Návrh jde cestou od obecného ke 
kazuistickému, přičemž není zřejmé, zda nová dikce nevynechává řadu 
v praxi se vyskytujících transakcí, u nichž je dvojí zdanění nežádoucí. 
V důvodové zprávě není naznačen podstatný fiskální výpadek 
v důsledku í aplikace platného znění. Cena pozitivistického detailního 
přístupu k vymezení transakcí tak není zřejmá, považujeme za rozumné 
zůstat u relativně jednoduchého stávajícího obecnějšího znění. 

Vyhověno. 
Novelizační bod 62 v čl. I návrhu zákona byl vypuštěn z důvodu 
nutnosti podrobnější analýzy situací, které mají či nemají být § 23 odst. 
4 písm. e) zákona o daních z příjmů pokryty, a s tím souvisejících 
navazujících úprav v zákoně o daních z příjmů. Tato problematika však 
bude řešena v některé z další novel zákona o daních z příjmů. 
 

20. Hospodářská 
komora České 

republiky 

3. Z Konkrétní zásadní připomínky  
Připomínka k části první Čl. I., novelizační bod 173  
Navrhujeme bod vypustit. 
Odůvodnění: 
Navržená úprava § 38r odst. 2 by znamenala prodloužení prekluzivní 
lhůty pro stanovení daně v případech, kdy daňová ztráta bude ve 
skutečnosti následně zrušena. Je nedílnou charakteristikou podnikání, 
že ztráty periodicky postihují i jinak úspěšné a poctivé podnikatele. 
Návrh působí dojmem, že předkladatel vidí ve ztrátě především nástroj 
k cílenému snížení daňové povinnosti. Dovoláváme se zdravého 
hospodářského úsudku a zásady proporcionality. 

Nevyhověno. 
Uvedená změna je v praxi již uplatňována správci daně a dovozována 
výkladem stávajícího znění. Navržená legislativní změna tento výklad 
pouze potvrzuje. 
 
 

20. Hospodářská 
komora České 

republiky 

4. Z Konkrétní zásadní připomínky  
Připomínka k části sedmé Čl. XII., novelizační bod 3.  
Navrhujeme následující znění nového § 12 odst. 4: 
„(4) Pokud v souvislosti s opatřením na vnitrostátním trhu vznikla 
osobě, které bylo zboží zadrženo, újma, a to i v důsledku jednání nebo 
opomenutí držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh, je za tuto újmu 
odpovědný celní úřad, který zboží zadržel. Celní úřad je oprávněn 
poskytnutou náhradu za újmu vymáhat po držiteli rozhodnutí pro 
vnitřní trh.“ 
Odůvodnění: 
Návrh předkladatele obsahuje ustanovení, podle kterého by za újmu 

Vysvětleno. 
Předkladatel souhlasí s názorem připomínkového místa, podle něhož 
nelze přenášet odpovědnost za pochybení celních orgánů na držitele 
práv duševního vlastnictví. Takový přenos ale není záměrem 
navrženého ustanovení, které explicitně hovoří o tom, že újma, za níž je 
držitel práv odpovědný, musí mít původ v jednání nebo opomenutí 
tohoto držitele práv. Pokud je původcem újmy celní orgán, uvedené 
ustanovení se na takovou situaci nevztahuje a celní orgán odpovídá za 
způsobenou újmu plně v souladu se zákonem č. 82/1998 Sb., o 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona 
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osobě, které újma vznikla, v důsledku zadržení zboží celní správou, 
odpovídala osoba, která je držitelem rozhodnutí pro vnitrostátní trh a 
která vůči celnímu úřadu nějak jednala nebo naopak nějaké jednání 
opomenula. Obecně souhlasíme s tím, že pokud držitel rozhodnutí pro 
vnitrostátní trh svým jednáním nebo naopak opomenutím něco 
způsobil, měl by za to nést odpovědnost, nicméně ve vztahu k celní 
správě, která naopak musí zůstat odpovědnou ve vztahu k osobě, které 
zajistila zboží a které v důsledku tohoto jednání celní správy vznikla 
škoda. V opačném případě se celní správa zbavuje své odpovědnosti za 
škodu a přenáší další případné náklady na její vymáhání po držiteli 
rozhodnutí pro vnitrostátní trh na osobu, která svým jednáním nic 
nezpůsobila, a přesto jí škoda jednáním celní správy vznikla. 
Jednoznačně by zde měl být zvlášť upraven vztah osoby, které škoda 
vznikla vůči celní správě, a zvlášť vztah celní správy k držiteli 
rozhodnutí pro vnitrostátní trh. 

České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V tomto duchu bude 
doplněna důvodová zpráva. 
Navržené ustanovení navíc odpovídá textu ustanovení čl. 28 Nařízení č. 
608/2013, které již dnes platí pro zboží překračující vnější hranici 
Evropské unie.   

20. Hospodářská 
komora České 

republiky 

5. D Doporučující připomínky  
Alespoň u některých návrhů navržených ve prospěch daňového 
subjektu (podnikatele) doporučujeme v přechodných ustanoveních 
připustit retroaktivní účinek, tj. již pro zdaňovací období, v jehož 
průběhu nabude novela platnost, a to s cílem podpořit, resp. udržet 
příznivý hospodářský vývoj v ČR. 

Nevyhověno.  
Retroaktivita by neměla být v novelách zákonů využívána, pokud k ní 
není silný důvod. Nedomníváme se, že podpora hospodářského růstu je 
takovým důvodem. 

20. Hospodářská 
komora České 

republiky 

6. D Doporučující připomínky  
Připomínka k části první Čl. I.  
Nad rámec návrhu předkladatele žádáme o úpravu ustanovení § 17a 
odst. 2 písm. c) a § 20 odst. 7 (návrh novely příslušné odstavce otevírá 
v novelizačních bodech 36 a 47). HK ČR je přesvědčena, že má mít 
z hlediska daňového zacházení obdobnou pozici jako organizace 
zaměstnavatelů, zejména pokud jde o konstrukci základu daně, resp. 
uplatnění položek snižujících základ daně. Svým posláním se HK ČR 
blíží charakteristikám veřejně prospěšných poplatníků. Proto 
navrhujeme upravit ustanovení § 17a odst. 2 písm. c), kde se za slovo 
„založený“ vloží slova „nebo zřízený“ a za slovo „zaměstnavatelů“ 
vloží slova „a Hospodářské komory České republiky“, a rovněž 
ustanovení § 20 odst. 7, kde se v první větě za slovo „založeného“ 
vloží slova „nebo zřízeného“ a za slovo „zaměstnavatelů“ vloží slova 
„nebo Hospodářskou komorou České republiky“. 

Nevyhověno.  
Hospodářská komora je organizací sloužící primárně k hájení 
podnikatelských zájmů svých členů. Má tedy spíše soukromě prospěšný 
charakter než veřejně prospěšný. 

20. Hospodářská 
komora České 

republiky 

7. D Doporučující připomínky  
Připomínka k části třetí Čl. V, novelizační bod 111, resp. příslušná 
pasáž důvodové zprávy 
S ohledem na zmírnění obav podnikatelů z extenzivního používání 
nově zaváděného institutu nespolehlivé osoby prosíme (§ 106aa) 
uváděný demonstrativní výčet tří skutečností, které by mohly být 
důvodem ke konstitutivnímu rozhodnutí správce daně o nespolehlivosti 
osoby, rozšířit o několik dalších názorných příkladů, vycházejících 

Vyhověno. 
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z praktické správy. 
20. Hospodářská 

komora České 
republiky 

8. D Doporučující připomínky  
Připomínka k části třetí Čl. V  
Nad rámec návrhu předkladatele doporučujeme zvážit dřívější námět 
HK ČR, týkající se zavedení alternativního režimu vzniku 
povinnosti na DPH až v okamžiku faktické úplaty za poskytnuté 
(přijaté) plnění, a to s ohledem na problémy zejména malých 
podnikatelů s druhotnou platební neschopností (a z ní vyplývajícími 
obtížemi při plnění daňové povinnosti v platební rovině), kdy musí 
odvést DPH z neuhrazené pohledávky za odběratelem. Je při tom 
možné hledat inspiraci v zemích EU, kde takový režim existuje. 
Obecně by při využívání zahraničních zkušeností bylo vhodné 
nepřihlížet jen k těm nástrojům, které zejména malým a středním 
podnikatelům komplikují plnění daňových povinností, jakkoliv při tom 
obecně nezpochybňujeme legitimitu ministerských legislativních 
návrhů směřujících k efektivnějšímu výběru daní. 

Nevyhověno.  
Ministerstvo financí již provedlo detailní analýzu záměru na zavedení 
režimu odložení povinnosti přiznat DPH při zaplacení, tj. hotovostního 
účetnictví. Na základě této analýzy a vyhodnocení zkušeností jiných 
států bylo rozhodnuto zvláštní režim hotovostního účetnictví v České 
republice zatím nezavádět.  

21. Kancelář veřejného 
ochránce práv 

1. Z  K ČÁSTI PÁTĚ (zákon o správních poplatcích) 
 K článku IX [položka 1 bod 1 písm. d) přílohy, předmět poplatku] 

Správní poplatek za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, 
popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto 
rozhodnutí činí 400 Kč bez ohledu na výši nedoplatku. Naproti tomu 
přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně nebo o povolení úlevy 
na dani nebo cle, podléhající poplatku 1 000 Kč, není předmětem 
poplatku, činí-li požadovaná úleva trojnásobek nebo méně než 
trojnásobek stanovené sazby poplatku. 
V praxi se setkávám s případy nedoplatků na místním poplatku 
za komunální odpad, jehož roční sazba nepřesahuje 1 000 Kč (§ 10b 
odst. 5 zákona o místních poplatcích). Tehdy je výše správního 
poplatku v nepoměru k výši posečkaného nedoplatku. Některé obecní 
úřady se proto s poplatníkem dohodnou na posečkání či splátkovém 
kalendáři „neformálně“ mimo režim § 156 daňového řádu, což 
nepovažuji za žádoucí. 
Doporučuji proto, aby správnímu poplatku nepodléhaly žádosti 
o posečkání, pokud nedoplatek daně, o jehož posečkání daňový subjekt 
žádá, činí desetinásobek nebo méně než desetinásobek sazby poplatku 
(tj. 4 000 Kč). 
Navrhuji tedy doplnit v položce 1 bodu 1 sazebníku za první větu 
pod nadpisem „Předmětem poplatku není“ větu „Přijetí žádostí 
uvedených v bodě 1 písmenu d) této položky, pokud nedoplatek daně, 
o jehož posečkání daňový subjekt žádá, činí desetinásobek nebo méně 
než desetinásobek stanovené sazby poplatku.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. 
Přijetí navrhované změny, která je nad rámec navržených změn, by 
znamenalo rezignaci na regulační a reparační funkci správního 
poplatku. Je nutné upozornit, že správcem daně nejsou pouze obecní 
úřady, ale řada jiných orgánů veřejné moci. Zejména pak finanční 
úřady, u nichž by navrhovaná změna mohla způsobit nežádoucí nárůst 
agendy, jakož i zhoršení kvality podávaných žádostí. Ministerstvo 
financí považuje za žádoucí a účelné, aby tyto funkce byly zachovány, a 
to i s ohledem na možnost posečkání ex officio. K posečkání (či 
rozložení úhrady na splátky) totiž nedochází pouze na základě vyhovění 
žádosti, jejíž podání podléhá správnímu poplatku, ale také ex officio. 
Daný správce daně proto může zcela legálně vyhovět požadavku 
daňového subjektu, pokud namísto formální žádosti (zatížené správním 
poplatkem a zakládající nárok na vydání meritorního rozhodnutí) podá 
podnět, který správnímu poplatku nepodléhá, avšak nezakládá 
povinnost v dané věci rozhodnout. Naopak posečkání mimo režim 
§ 156 daňového řádu by bylo nutné považovat za jednání contra legem. 
V rámci vypořádání připomínek se připomínkové místo vyjádřilo, 
že ačkoli nebylo připomínce vyhověno, na rozporu netrvá. 
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21. Kancelář veřejného 
ochránce práv 

2. Z  K ČÁSTI ŠESTÉ (daňový řád) 
 K článku X, bodu 2 (§ 53) 

Podle ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je správce daně 
povinen informovat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí 
o jednání rodičů dětí představujícím ohrožení oprávněných zájmů dětí, 
včetně ochrany jejich jmění. Podle poslední věty uvedeného ustanovení 
se správce daně při plnění této povinnosti nemůže dovolávat povinnosti 
zachovat mlčenlivost podle daňového řádu. 
Zjistila jsem, že správci daně (obecní úřady, v případech kdy rodiče 
za děti neplatili místní poplatek za komunální odpad) tuto povinnost 
neplní v důsledku odlišného právního názoru Ministerstva financí, 
které tvrdí, že ustanovení § 10 odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí neprolamuje povinnost mlčenlivosti správce daně zakotvenou 
daňovým řádem a „hrozí“ uložením pokuty podle ustanovení § 246 
daňového řádu (do výše 500 000 Kč). 
Trvá-li ministerstvo na svém názoru, navrhuji za účelem ochrany práv 
nezletilých dětí doplnit v § 53 odst. 1 za písmeno k) nové písmeno l), 
které zní: 
„l) orgánu sociálně-právní ochrany dětí na základě zákona o sociálně-
právní ochraně dětí.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Obecně platí, že jakýkoli průlom do povinnosti mlčenlivosti musí být 
explicitní. Musí být obsažen buďto v daňovém řádu, nebo ve speciální 
úpravě, ze které je zřejmé, že dopadá i na mlčenlivost při správě daní. 
Průlom tak nemohou způsobit obecná ustanovení ukládající všem 
orgánům veřejné moci povinnost poskytovat určité informace či obecně 
(plošně) formulované průlomy do povinnosti mlčenlivosti. 
Při posouzení legitimity průlomu do daňového tajemství je vždy nutné 
vážit mezi dotčenými chráněnými zájmy. Současně je potřeba 
přihlédnout k rozsahu stávajících průlomů a ctít jednotný přístup. Není 
tajemstvím, že Ministerstvo financí dlouhodobě zastává restriktivní 
přístup ke všem případným průlomům. Získávání informací 
prostřednictvím správce daně by tak mělo představovat instrument 
ultima ratio, který navíc musí být podepřen velmi silným veřejným 
zájmem a silnou obtížností opatřit si dané informace jiným způsobem. 
Zásada neveřejnosti je jednou ze základních zásad správy daní, která je 
vymezena v § 9 daňového řádu. Jedním z hlavních účelů zásady 
neveřejnosti je motivace daňového subjektu ke spolupráci se správcem 
daně a k poskytování relevantních údajů pro účely správného stanovení 
daně.  
V rámci vypořádání dané připomínky vyplynulo, že cílem připomínky 
je, aby se orgán sociálně-právní ochrany dětí od správce daně dozvěděl, 
že nezletilé dítě je v postavení daňového subjektu a orgán sociálně-
právní ochrany dětí mohl následně uplatnit příslušná oprávnění podle 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Takové informace však z povahy 
věci nemůže orgán sociálně-právní ochrany dětí získat na základě 
pouhého prolomení daňové mlčenlivosti, jelikož by musel vědět, na 
který daňový subjekt (dítě) se má správce daně dotazovat. Účelu 
připomínky může být dosaženo pouze zavedením určitého druhu 
oznamovací povinnosti správce daně vůči orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí, na jejímž základě by správce daně orgánu oznámil, 
že vede daňové řízení s nezletilým daňovým subjektem. 
Zavedení oznamovací povinnosti pro správce daně je však 
administrativně i kapacitně mnohem náročnější než samotné prolomení 
daňové mlčenlivosti a vyžádá si výrazné navýšení nákladů. Zavedení 
takto široce koncipované oznamovací povinnosti by tak znamenalo 
zvýšení nákladů na straně orgánů Finanční správy České republiky, 
orgánů Celní správy České republiky, obecních úřadů a dalších správců 
daně. Před tím, než se přistoupí ke změně právní úpravy, bylo by 
vhodné tuto administrativní náročnost alespoň rámcově kvantifikovat. 
Žádoucí je též konzultace s dotčenými orgány, nikoli doplnění úpravy 
až po mezirezortním připomínkovém řízení. 
V rámci vypořádání připomínek bylo ze strany kanceláře veřejného 
ochránce práv uznáno, že navrhovaný průlom byl koncipován příliš 
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obecně a tudíž široce. Byla dohodnuta další spolupráce při řešení 
daného tématu. 

22. Komora auditorů 1. D Peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo jeho technického 
zhodnocení  
Domníváme se, že navrhovaná úprava ZDP odpovídá věcné podstatě 
transakce, kdy účelově poskytnutý dar na pořízení hmotného majetku 
nebo jeho technického zhodnocení snižuje vstupní cenu předmětného 
hmotného majetku.  
Dovolujeme si v souvislosti s tímto návrhem ZDP upozornit, že tato 
úprava pro daňové účely nebude odpovídat aktuální úpravě 
v předpisech týkajících se účetnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že by 
účetní jednotky neměly být zatěžovány zbytečnou dodatečnou 
administrativní zátěží v souvislosti s nutnosti vedení více speciálních 
evidencí a z důvodu zachování minimálního počtu rozdílů mezi 
pořizovacími cenami účetními a daňovými, navrhujeme umožnit 
obdobný postup i v rámci účetních předpisů.  

Vysvětleno.  
Připomínka směřuje k novele jiného předpisu. 

23. Komora daňových 
poradců 

1. D A Připomínky KDP ČR k návrhu novely zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů a k návrhu novely zákona č. 593/1992 Sb., o 
rezervách pro zjištění základu daně 
A.1. K bodu 1 (§ 3 odst. 3 písm. b)) 
Použití uvedeného ustanovení vyvolává v praxi problémy zejména 
v souvislosti se současnou aplikací § 4a písm. m) bod 4. ZDP, podle 
kterého se osvobozuje bezúplatný příjem v podobě majetkového 
prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce 
nebo výprosníka při výprose, pokud tyto příjmy nejsou považovány za 
příjmy ze závislé činnosti, a pokud v úhrnu příjmy z těchto 
majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve 
zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Pokud bude příjem pětinásobek 
ročního plnění, tak se osvobozovací limit sníží na 1/5. 
Příklad 
Předpokládejme uzavření 2 smluv o bezúročné zápůjčce částky 500 000 
Kč s předpokládaným obvyklým úrokem a (zjednodušeně vzato tedy i 
jiným  majetkovým prospěchem vydlužitele - příjemce) ve výši 5 % p.a., 
tedy 25 000 Kč ročně. 
Pokud bude smlouva uzavřena na dobu určitou v délce trvání např. 4 
let, bude příjem vydlužitele osvobozen, a to i v případě eventuálního 
opakování smlouvy, neboť jeho výše (za předpokladu stability běžné 
roční úrokové míry) nepřesáhne v žádném zdaňovacím období částku 
100 000 Kč. Pokud ovšem bude smlouva uzavřena na dobu neurčitou 
nebo na dobu určitou v délce trvání např. 6 let, považuje se za příjem 
zdaňovacího období, ve kterém je zápůjčka poskytnuta, částka 125 000 
Kč (pětinásobek hodnoty ročního plnění) a bude se tak jednat o 
zdanitelný příjem v celé výši. 

Nevyhověno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že majetkový prospěch vzniká na základě 
právního jednání, tj. např. v okamžiku uzavření smlouvy o bezúročné 
zápůjčce, výpůjčce nebo výprose, který je třeba také k tomuto okamžiku 
ocenit. Nelze souhlasit s tím, že limit pro osvobození se tím sníží na 
1/5. Pro poplatníky, kteří daný příjem použijí pro svoji podnikatelskou 
činnost, zákon stanoví snížení základu daně o daný bezúplatný příjem. 
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Návrh 
Navrhujeme proto, aby v případě plnění, jehož obsahem je opakující se 
plnění na dobu neurčitou, života člověka nebo delší než 5 let, byl 
osvobozovací limit 5ti násobek ročního osvobozovacího limitu (to je 
500 000 Kč).   

23. Komora daňových 
poradců 

2. D A.2. K bodu 3 (§ 4 odst. 1 písm. b) ZDP) 
V souladu s rozhodnutím NSS 2 Afs 20/2011 by se při počítání 
časového testu pro osvobození od daně měla zohledňovat také doba, po 
kterou prodávající nebyl vlastníkem tohoto bytu, nýbrž byl jeho 
nájemcem na základě smlouvy o užívání družstevního bytu (případně 
byl členem obchodní korporace s obdobným postavením jako nájemce 
-  družstevník). 
 
Návrh 
Navrhujeme výslovně upravit, že se doba, po kterou prodávající nebyl 
vlastníkem tohoto bytu, nýbrž byl jeho nájemcem na základě smlouvy 
o užívání družstevního bytu (případně byl členem obchodní korporace 
s obdobným postavením jako nájemce -  družstevník), počítá do doby 5 
let pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti od zdanění. Tato 
úprava (zahrnutí kombinace vlastnictví nemovitosti + držba 
obchodního/členského podílu do časového testu) je v souladu 
s navrženou změnou v § 4 odst. 1 písm. r) ZDP. 

Nevyhověno. 
Citovaným rozsudkem NSS posuzoval aplikaci jiné textace § 4 odst. 1 
písm. b) zákona o daních z příjmů. V tomto judikátu NSS dospěl 
k závěru, že text zákona vede ke dvojímu výkladu, přičemž podle 
zásady in dubio pro libertate volil takový výklad, který byl ve prospěch 
stěžovatelky. Jedním z argumentů NSS bylo to, že z předmětného 
ustanovení nevyplývá podmínky nabytí vlastnictví pro účely počítání 
časového testu. V aktuálním znění § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních 
z příjmů je však vlastnické právo akcentováno a je tak odstraněn 
namítaný dvojí výklad. Citovaný rozsudek tak na stávající znění 
předmětného ustanovení zákona o daních z příjmů nedopadá. Návrh by 
tak vedl k popření účelu předmětného ustanovení, které sleduje 
osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví 
prodávajícího. 

23. Komora daňových 
poradců 

3. D A.3. K bodu 6 (§ 4 odst. 1 písm. k) bod 2.  ZDP 
Návrh 
V § 4 odst. 1 písmeno k) bod 2. se doplňuje (Od daně se osvobozuje 
příjem v podobě …..) 
 
podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, pokud se 
nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto 
právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi a jde-li o 
poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických 
osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi osvobozuje se pouze 
příjem přijatý poplatníkem v souvislosti s hlavní činností fundace nebo 
spolku a to na úhradu výdajů (nákladů) prokazatelně vynaložených 
poplatníkem na dosažení tohoto příjmu a to maximálně do výše těchto 
výdajů (nákladů) nebo příjem přijatý poplatníkem v souvislosti s hlavní 
činností fundace nebo spolku a to do výše náhrady výdajů 
vynaložených poplatníkem v souvislosti s hlavní činností fundace nebo 
spolku přiměřeně stanovené podle zákoníku práce nebo příjem v 
podobě podpory nebo příspěvku poskytnutého výlučně ke kompenzaci 
zdravotního postižení nebo sociálního vyloučení, 
 
Zdůvodnění 

Nevyhověno. 
Požadavek nad rámec zadání zavádí do zákona další výjimky. 
Navrhované doplnění je navíc nejasné. 
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Návrh se snaží postihnout dlouhodobě diskutované a značně rozšířené 
příspěvky (náhrady) vyplacené spolky svým členům a osobám blízkým 
těmto členům jako náhrady cestovních výdajů za dopravu dětí na 
závody a utkání, náhrady za opotřebení vlastních zařízení, nářadí apod. 
a to bez souvisejícího příjmu podle §6 zákona. 

23. Komora daňových 
poradců 

4. D A.4. K bodům 7, 8 a 11 (§ 4 odst. 1 písm. r) a w)) 
A.4.1. Pro odstranění výkladových nejasností doporučujeme do 
přechodných ustanovení doplnit, že zmíněné časové testy ve znění této 
novely budou aplikovány na příjmy z prodeje obchodních podílů a 
cenných papírů, k nimž dojde od 1.1.2017 resp. od 1.1.2016 v případě 
§ 4 odst. 1 písm. r) a w) ZDP. 
Jde o to, aby bylo zcela jednoznačné, že uvedené zmírnění se vztahuje 
na všechny prodeje po daném datu bez ohledu na to, kdy došlo ke 
skutečnostem relevantním z hlediska časových testů dle uvedené 
novely.  
To znamená, aby bylo potvrzeno, že: 
A.4.1.1 Pokud došlo k peněžitým vkladům (které podle novely 
nevedou k prolomení časového testu) před 1.1.2016, ale k prodeji 
obchodního podílu dojde po 31.12.2015, bude se pro účely časového 
testu vycházet z toho, že  k prolomení časového testu nedošlo. 
A.4.1.2 Pokud nabyl poplatník obchodní podíl či cenné papíry od 
zůstavitele před 1.1.2017, ale k prodeji obchodního podílu či cenného 
papíru dojde po 31.12.2016, bude již z hlediska časového testu doba 
držby obchodního podílu či cenného papíru zůstavitelem započítávána 
do časového testu. 

Vyhověno jinak.   
Navrhované změny není potřeba promítnout do přechodných 
ustanovení z důvodu, že rozhodnou skutečností pro aplikaci znění 
zákona je datum prodeje cenných papírů a obchodních podílů. Pokud 
k prodeji dojde po účinnosti zákona, bude automaticky aplikována 
úprava nová (resp. prodej ode dne 1. 1. 2017, příp. ode dne 1. 1. 2016 v 
případě aplikace ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) bod 4). Z důvodu 
předcházení výkladovým nejasnostem zákona bude v tomto smyslu 
doplněna zvláštní důvodová zpráva.  

23. Komora daňových 
poradců 

5. D A.4. K bodům 7, 8 a 11 (§ 4 odst. 1 písm. r) a w)) 
A.4.2. K bodu 8 (§ 4 odst. 1 písm r) bod 4 ZDP) 
A.4.2.1 Navržené znění sice eliminuje „nespravedlivé“ zdanění v 
případech peněžitých vkladů, neeliminuje však veškeré 
„nespravedlivé“ (nelogické) případy. Příkladem může být situace, kdy 
fyzická osoba po splnění časového testu dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP 
vloží nemovitost do obchodní korporace. Následně (např. po 3 letech 
od okamžiku provedení vkladu) se rozhodne podíl prodat. Pokud by ke 
vkladu nedošlo, byl by příjem z prodeje nemovitosti i příjem z prodeje 
podílu osvobozen. Z důvodu provedení vkladu však bude část příjmu z 
prodeje podílu podrobena zdanění. Navíc s ohledem na poměr „tržního 
ocenění vkladu“ a „historické nabývací ceny podílu“ je velmi 
pravděpodobné, že efektivně dojde nejen ke zdanění celé hodnoty 
nemovité věci, ale i části hodnoty podílu (tj. hodnoty podílu před 
provedením vkladu). 
 
Návrh 
Na základě výše uvedeného navrhujeme, aby se přerušení časového 
testu dle § 4 odst. 1 písm. r) bod 4 ZDP nevztahovalo také na vklady 

Nevyhověno. 
Požadavek se týká zavedení další výjimky do zákona. Zákon nemůže 
postihovat veškeré situace, zdánlivě nevýhodné, pro vkladatele. Na 
poplatníkovi je, aby se rozhodl, zda je pro něho výhodné majetek do 
obchodní korporace vložit, a to nejen z důvodů daňových, ale 
především z důvodů ekonomických. 
Pokud jde o ocenění nabývací ceny, zákon od počátku důsledně vychází 
z doložených výdajů. 
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věcí ke kterým dojde po uplynutí časového osvobozovacího testu.  
 
A.4.2.2 Domníváme se, že použití daňové nabývací ceny resp. jejího 
navýšení v případě nepeněžitého vkladu nemusí být ve všech případech 
v souladu s principy a podstatou daného omezení. Nelogický rozdíl při 
použití daňové nabývací ceny může být v praxi jak ve prospěch 
státního rozpočtu, tak v jeho neprospěch. Proto navrhujeme, aby 
poplatník mohl alternativně použít i jiné ekonomicky zdůvodnitelné 
kritérium (obdobně jako to je možné dle § 23c odst. 6 ZDP) tj. 
například poměr tržního ocenění původního podílu a tržního ocenění 
podílu po provedení vkladu.  

23. Komora daňových 
poradců 

6. D A.5. K bodu 9 (§ 4 odst. 1 písm.u)) 
Uvedená úprava je reakcí na rozhodnutí NSS 4 Afs 86/2015-36 ze dne 
8.7.2015 (Sbírka rozhodnutí NSS 12/2015 str. 1153 č.3308/2015 Sb. 
NSS), který jednoznačně vyšel z toho, že prekluzivní lhůta běží od 
roku, kdy byl příjem docílen. Z tohoto hlediska je nutné zdůraznit, že 
nově navržená úprava nemusí být pro poplatníka vždy výhodnější. 
Podle původní úpravy totiž mohlo dojít dříve k uplynutí prekluzivní 
lhůty (tak jak tomu bylo v posuzovaném případě). Tato skutečnost by 
měla být uvedena v důvodové zprávě.  
 
Z tohoto hlediska by mělo být dané ustanovení doplněno přechodným 
ustanovením, ze kterého by mělo vyplývat, že nová úprava se nebude 
vztahovat na případy, kdy k 31.12.2016 uplyne prekluzivní lhůta v 
souladu s tím, co je uvedeno v rozhodnutí a rozhodnutí NSS 4 Afs 
86/2015-36 ze dne 8.7.2015 (Sbírka rozhodnutí NSS 12/2015 str. 1153 
č.3308/2015 Sb. NSS). 

ad 1) Nevyhověno. 
Podle stanoviska Ministerstva financí i Generálního finančního 
ředitelství zveřejněného v pokynech řady D, uplatnil-li poplatník 
osvobození příjmu podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů a 
tento příjem nepoužil na obstarání bytové potřeby ve stanovené lhůtě, 
zahrnul takový příjem mezi zdanitelné příjmy až ve zdaňovací období, 
ve kterém lhůta uplynula. Uvedené nezměněné stanovisko se navrhuje 
doplnit i do zákona. 
Je tak potvrzována dlouholetá správní praxe, která byla zpochybněna 
pouze jedním judikátem Nejvyššího správního soudu. 
 
ad 2) Vyhověno jinak.  
Do důvodové zprávy bude doplněno, že nová úprava se nebude 
vztahovat na případy, u kterých do nabytí účinnosti tohoto zákona 
uplynula prekluzivní lhůta.   
 

23. Komora daňových 
poradců 

7. D A.6. K bodu 16 (§ 5 odst. 10 písm. d)) 
a) Podle toho, co je uvedeno v důvodové zprávě, by zřejmě v těchto 
případech bylo nutné ze zákona vypustit i obdobnou úpravu pro 
společníky právnické osoby to je § 23 odst. 4 písm. j) ZDP a § 23 odst. 
3 písm. a) bod 8 ZDP. Ze systémového pohledu by tato částka měla být 
zdaňována jako výplata emisního ážia (jde ekonomicky o platbu 
stejného charakteru).   
 
b) Jelikož před navrhovanou změnou nebyla úprava dané situace (tj. 
pokud v rámci vkladu část rozdílu mezi výší vkladu a hodnotou vkladu 
byla vyplacena společníkovi) jednoznačná, doporučujeme v důvodové 
zprávě potvrdit, že pokud společník postupoval tak, že rozdíl mezi 
vyplacenou částkou a daňovou nabývací cenou zdanil v rámci svého 
daňového přiznání, nebude tento postup zpochybňován a daň nebude 
doměřována obchodní korporaci či družstvu. 

ad a) Vyhověno.  
Obdobná úprava jako v § 5 odst. 10 písm. d) zákona o daních z příjmů 
bude pro poplatníky daně z příjmů právnických osob z návrhu zákona o 
daních z příjmů vypuštěna. Výplata po snížení o nabývací cenu podílu 
bude podléhat srážkové dani podle § 36 odst. 2 písm. e) zákona o 
daních z příjmů. 
. 
 
ad b) Nevyhověno. 
Důvodová zpráva nemůže zavazovat finanční správu k výkladu 
dosavadního ustanovení a zasahovat tak do jejich kompetencí. 

23. Komora daňových 
poradců 

8. D A.7. K bodu 17 (§ 6 odst. 3 ZDP) 
Při použití jazykového výkladu by v případě zaměstnání více rodinných 

Vyhověno jinak.  
Vzhledem k tomu, že se podle Komory daňových poradců jedná 
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příslušníků u jednoho zaměstnavatele docházelo k vícenásobnému 
zdanění téhož příjmu jak u zaměstnance, tak u jeho rodinných 
příslušníků. Nové ustanovení je navíc nadbytečné, protože stejný 
výklad, jako je navrhovaná úprava, má již stávající znění ZDP.  
 
Návrh 
Navrhujeme ponechat text § 6 odst. 3 ZDP v současném znění. 

zejména o problém z hlediska jazykového výkladu, formulace byla 
upřesněna, tj. byla použita formulaci v dřívější právní úpravě: 
„Příjmem zaměstnance se rozumí i plnění podle odst. 9 písm. d) a e) 
poskytnuté zaměstnavatelem pro rodinné příslušníky zaměstnance.“. 

23. Komora daňových 
poradců 

9. D A.8. K bodu 17 (§ 6 odst. 4 ZDP) 
Upozorňujeme, že navrhované vymezení příjmů zdaňovaných 
srážkovou daní (do 2 500 Kč měsíčně) neodpovídá plně vymezení 
příjmů, z nichž je odváděno pojistné na sociální zabezpečení (viz § 6 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). V praxi bude proto 
stále docházet k odlišnostem mezi uplatňováním daně z příjmů 
a pojistného na sociální zabezpečení.  

Vysvětleno. 
Účelem této úpravy je možnost zdanění příjmů do zákonem stanovené 
měsíční částky (vedle příjmů z dohody o provedení práce) srážkou daně 
zvláštní sazbou. Jedná se nejen o odměny člena volební komise ale 
např. i o svědečné, náhradu za ztrátu na výdělku z pracovního úrazu, 
odměnu člena výboru SVJ, příjem z dohody o pracovní činnosti a mj. 
také odměn za výkon funkce (které se skutečně budou navyšovat na tzv. 
„superhrubou mzdu“ od 1 Kč, a to pouze o 9 % zdravotního pojištění).  
Cílem je snížení administrativní náročnosti při vypořádání daňové 
povinnosti prostřednictvím daňového přiznání, za okolností, že z příjmů 
z „vedlejších zaměstnání“ dosahuje poplatník malé příjmy a nemůže z 
důvodu svého hlavního zaměstnání učinit u tohoto vedlejšího 
„zaměstnavatele“ prohlášení k dani.  
Nejedná se tedy o přímé „navázání“ limitu u této částky na limit 
stanovený pro „rozhodný příjem“ podle zákona o nemocenském 
pojištění.   
Provázání s limitem pro zaměstnání malého rozsahu podle zákona o 
nemocenském pojištění není vhodné z následujících důvodů: 

 1) § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů je zacílen na zaměstnance, kteří 
u zaměstnavatele nepodepsali prohlášení (nově neučinili prohlášení) a 
jejich příjem je do 2 500 Kč; z toho vyplývá, že pokud zaměstnanec 
prohlášení podepsal, je zdaňován zálohově; z uvedeného důvodu by 
tedy část příjmů, které jsou z hlediska povinného pojistného 
považovány za příjmy ze zaměstnání malého rozsahu, byla zdaňována 
srážkou (bez prohlášení) a část zálohou (s podepsaným prohlášením); 
z hlediska daňového tato konstrukce odpovídá sledovanému záměru, a 
to odstranění povinnosti podávat přiznání k DPFO při souběhu příjmů 
ze závislé činnosti, kdy v případě druhého zaměstnavatele, u kterého 
poplatník dosahuje příjmů do 2 500 Kč, nemůže podepsat/učinit 
prohlášení k dani, protože jej podepsal/učinil u svého hlavního 
zaměstnavatele, 

 2) množina příjmů zahrnovaných do příjmů ze zaměstnání malého 
rozsahu podle pojistných předpisů se nekryje s množinou příjmů v § 6 
odst. 4 zákona o daních z příjmů; např. z příjmů funkcionářů odborové 
organizace se platí zdravotní pojištění i v případě, že tento příjem 
nepřesáhl 2 500 Kč; při souběhu příjmů ze závislé činnosti, přičemž by 
jeden z nich sice nepřesáhl 2 500 Kč, ale současně by nespadal do 
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kategorie příjmů ze zaměstnání malého rozsahu podle pojistných 
předpisů, by přetrvával stav, kdy by takovému poplatníkovi vznikala 
povinnost podat daňové přiznání k DPFO, tzn. nebyl by naplněn 
základní cíl navrhovaného opatření, 
Navrhovaná úprava je tak namířena na zaměstnance, kteří nemají u 
zaměstnavatele podepsáno/učiněno prohlášení. Pokud tedy zaměstnanec 
u zaměstnavatele podepsal/učinil prohlášení, pak bez ohledu na to, že 
např. z důvodu nemoci dosáhl v daném kalendářním měsíci příjem ze 
závislé činnosti pouze do výše 2 500 Kč, nespadal by do navrženého 
režimu srážkové daně, a to právě proto, že se jedná o zaměstnance 
s podepsaným/učiněným prohlášením. V danou chvíli je z daňového 
hlediska irelevantní, zda je tento příjem posuzován pro účely povinného 
pojistného jako příjem ze zaměstnání malého rozsahu, či nikoliv.  

23. Komora daňových 
poradců 

10. D A.9. K bodu 20 (§ 6 odst. 9 písm. d) bod 1) 
Navrhovaný text je matoucí, jelikož upravuje osvobození pořízení 
zboží a služeb od zdravotnických zařízení, nicméně vzápětí 
vyjmenovává výslovně pouze některé zboží. Bylo by tak možno dojít 
k zavádějícímu výkladu, podle něhož by se osvobození použilo pouze 
na výslovně uvedené kategorie zboží (a nikoliv například na kontaktní 
čočky, náplasti atd.).  
 
Návrh 
Navrhujeme vypustit nadbytečný text výslovně uvádějící některé zboží 
již osvobozené v první části doplněného textu.  

Vyhověno.  
Z návrhu novelizačního bodu byla vypuštěna slova „včetně v nich 
nakoupených vitamínových prostředků“.  
 

23. Komora daňových 
poradců 

11. D A.10. K bodu 23 (§ 6 odst. 9 písm. v) ZDP) 
Domníváme se, že z navrženého textu není zcela jednoznačně patrný 
deklarovaný záměr, aby příjmy byly počítány měsíčně, ale zdaňovány 
pouze jednou ročně.  
 
Návrh 
Navrhujeme nahradit termín „oceňuje se“ termínem „zahrnuje se do 
základu daně“.  

Vyhověno.  
Text byl upraven: „V § 6 odst. 9 se na konci textu písmene v) doplňují 
slova „; majetkový prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši 
jistin 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje 
podle odstavce 3 a zahrnuje do základu daně alespoň jednou za 
zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc 
prosinec“. 
 
 

23. Komora daňových 
poradců 

12. D A.11. K bodu 48 (§ 21c odst. 2 ZDP) 
Technická připomínka: Text zákona v navrženém znění nelze rozumně 
vyložit. Zisk je položkou pasiv, majetkem se obvykle rozumí souhrn 
jednotlivých položek aktiv. Zisk tedy není součástí majetku fundace, 
ale pouze složkou pasiv (v účetním smyslu) fundace. Vyplatit zisk bez 
vlivu na majetek fakticky nejde. 

Nevyhověno.    
Předkladatel si je vědom, že zvolená formulaci používá vedle sebe 
pasiva a aktiva.  Stejná formulace však byla užita i u svěřenského fondu 
v § 21c odst. 1 zákona o daních z příjmů, přičemž vůči této formulaci 
nebyly v minulosti vznešeny připomínky a v praxi toto ustanovení 
nečiní problém. Z tohoto důvodu se považuje za nezbytné měnit 
formulaci v § 21c odst. 2 

23. Komora daňových 
poradců 

13. D A.12. K bodu 54 (§ 21d odst. 6 písm. b) ZDP) 
Technická připomínka: Z důvodu právní jistoty poplatníků by mělo být 
v důvodové zprávě výslovně uvedeno, že finanční leasing nehmotného 
majetku (byť takový smluvní typ v českém soukromém právu 

Vysvětleno. 
Požadované doplnění je součástí důvodové zprávy k § 21d odst. 1 
zákona o daních z příjmů v předposledním odstavci. 
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neexistuje) se pro daňové účely řídí jeho účetním zachycením.  

23. Komora daňových 
poradců 

14. D A.13. k bodům 55, 56 a 57 (§ 22 odst. 1 písm. d), g) bod 14 a i) ZDP) 
Domníváme se, že nahrazení pojmu „příjmy z prodeje“ pojmem 
„příjmy z převodu“ v § 22 odst. 1 písm. d) a i) ZDP nepovede k 
naplnění cíle uvedeného v důvodové zprávě. Jsme toho názoru, že 
pojem příjem z převodu (stejně tak jako příjem z prodeje) pokrývá 
pouze příjmy na straně převodce, nikoliv na straně nabyvatele. Tento 
názor potvrzuje například textace ustanovení § 4 odst. 1 písm. u), ze) a 
zf) ZDP nebo § 18a odst. 1 písm. f) ZDP. Pro podrobnější odůvodnění 
tohoto názoru si dovolujeme odkázat na příspěvek na Koordinační 
výbor č. 471/17.02.16 – Bezúplatný příjem z titulu převodu podílu v 
obchodní korporaci mezi daňovými nerezidenty. 
 
K naplnění cíle uvedeného v důvodové zprávě bychom proto 
doporučovali, aby byl pojem „příjmy z prodeje“ použitý v 22 odst. 1 
písm. d) a i) ZDP nahrazen například pojmem „příjmy z úplatného 
převodu nebo bezúplatného nabytí“. Ze stejného důvodu bychom také 
doporučili, aby byl pojem „příjmy z převodu“ použitý v 22 odst. 1 
písm. h) ZDP nahrazen totožným pojmem (tj. například pojmem 
„příjmy z úplatného převodu nebo bezúplatného nabytí“). 

Nevyhověno. 
Pokud platí teze, že prodej je vždy úplatné právní jednání, zatímco 
převod zahrnuje jak úplatné, tak i bezúplatné, jsme toho názoru, že není 
potřeba dále specifikovat a rozlišovat mezi prodejem a převodem, 
přičemž v kontextu aplikace § 22 jde vždy o situace, kdy je řešena 
otázka zdaňování nerezidentů.  
 

23. Komora daňových 
poradců 

15. D A.14. K § 23 odst. 3 písm. c) bod 3  
Současné znění § 25 odst. 1 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů („zákon o daních z příjmů“) považuje tvorbu rezervních a 
ostatních účelových fondů v obecné rovině za nedaňový náklad, 
obdobně jako je nedaňovým nákladem tvorba účetních rezerv (§ 24 
odst. 2 písm. i) zákona o daních z příjmů). V tomto případě však zákon 
o daních z příjmů obsahuje ustanovení, které explicitně stanoví, 
že výnosy plynoucí z rozpuštění účetních rezerv, jejichž tvorba nebyla 
daňovým nákladem, lze vyloučit ze základu daně (§ 23 odst. 3 písm. c) 
bod 3 zákona o daních z příjmů).  
Zákon však explicitně neadresuje daňové ošetření výnosů plynoucích 
z rozpuštění rezervních a ostatních účelových fondů. Současné znění 
zákona o daních z příjmů ale umožňuje tuto situaci řešit uplatněním 
obecného principu zakotveného v ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) 
zákona o daních z příjmů, na základě něhož se do základu daně 
nezahrnují částky zúčtované do výnosů, pokud přímo souvisí 
s nedaňovými náklady, a to maximálně do výše těchto nedaňových 
nákladů. Tedy zúčtování účelových fondů, které v minulosti 
nepředstavovalo daňový náklad, je v současnosti možné vyjmout ze 
zdanitelných příjmů a zajistit tak daňově neutrální přístup v rámci 
pohybu zůstatků příslušných fondů. 
Navrhovaná změna omezující použití § 23 odst. 4 písm. e) zákona o 
daních z příjmů pouze na explicitně uvedené případy by tak mohla vést 

Vyhověno jinak.  
Novelizační bod 62 v čl. I návrhu zákona byl vypuštěn z důvodu 
nutnosti podrobnější analýzy situací, které mají či nemají být § 23 odst. 
4 písm. e) zákona o daních z příjmů pokryty, a s tím souvisejících 
navazujících úprav v zákoně o daních z příjmů. Tato problematika však 
bude řešena v některé z další novel zákona o daních z příjmů. 
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ke zcela nesystémovému daňovému režimu účelových fondů, kdy 
náklady na jejich tvorbu budou na jedné straně daňově neuznatelné, 
zatímco výnosy z jejich čerpání by zůstávaly součástí zdanitelných 
výnosů. Nová úprava zákona o daních z příjmů by tak přinesla 
neodůvodnitelný rozdílný režim u účelových fondů, než jaký je 
normován pro do jisté míry obdobné účetní kategorie jako účetní 
rezervy.  
Cílem následujícího návrhu je tedy napravit tento negativní dopad 
navrhované novely tak, aby umožnil vynětí výnosů z rozpuštění 
účelových fondů, jejichž tvorba v minulosti nebyla daňovým nákladem, 
z daňového základu stejným způsobem, jako je tomu u účetních rezerv, 
které představují srovnatelné kategorie.  
 
Návrh 
Nový bod [nad rámec současného návrh novely zákona o daních 
z příjmů]: 

1. V § 23 odst. 3 písm. c) bod 3 se slova „rezerv a opravných 
položek“ nahrazují slovy „rezerv, opravných položek, 
rezervních fondů a ostatních účelových fondů“  

 
Odůvodnění  
Cílem pozměňovacího návrhu je odstranění nesystémového řešení 
rezervních a ostatních účelových fondů v rámci zákona o daních z 
příjmů.  
V návaznosti na omezení použitelnosti obecného principu § 23 odst. 4 
písm. e) absentuje v zákoně o daních z příjmů jakákoli úprava 
umožňující poplatníkům vyloučit ze základu daně částky související se 
zúčtování účelových fondů, jejichž tvorba nebyla daňovým nákladem. 
Jelikož není důvodné, aby tyto účelové fondy požívaly odlišného 
daňového režimu od srovnatelných kategorií, např. účetních rezerv, je 
navrhováno rozšířit ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bodu 3 zákona 
o daních z příjmů i na situace účelových fondů. Tato úprava by měla 
zabránit neadekvátnímu daňovému zatížení poplatníků tvořících 
v souladu s aplikovatelnou účetní legislativou účelové fondy 
prostřednictvím výsledku hospodaření.  

23. Komora daňových 
poradců 

16. D A.15. K bodu 60 (§ 23 odst. 3 písm. c) bod 8) 
Návrh 
V § 23 odst. 3 písmeno c) bod 8. se doplňuje (Výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 lze snížit o …..) 
 
hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek 
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) 
bodu 16, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a 
udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně 

Vysvětleno. 
V tomto případě nebude ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 (resp. 
15) aplikováno. 
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osvobozené nebo je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění 
a udržení příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 
tohoto zákona, a o bezúplatném příjmu nebylo účtováno v nákladech. 
 
Zdůvodnění 
Návrh postihuje situaci, kdy veřejně prospěšný poplatník s „úzkým 
základem daně“ použije např. bezúplatný příjem z titulu výpůjčky 
(výprosy), zápůjčky  k dosažení, zajištění a udržení příjmů (výnosů): 

- které nejsou předmětem daně (podle stávajícího právního 
režimu se použije §23 odst. 3 písm. a) bod 16. zákona, ale pak 
nelze použít §23 odst. 3 písm. c) bod 8. zákona; fakticky 
nastane stav, kdy příjmy ze ztrátové jednotlivé činnosti nejsou 
předmětem daně, ale související bezúplatný příjem se „zdaní“) 

Stávající znění totiž postihuje pouze situaci, kdy veřejně prospěšný 
poplatník s „úzkým základem daně“ použije např. bezúplatný příjem 
z titulu výpůjčky (výprosy), zápůjčky současně k dosažení, zajištění a 
udržení příjmů (výnosů): 

- které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené 
(použije se §23 odst.3 písm. a) bod 16. zákona a pak se 
použije §23 odst. 3 písm. c) bod 8. zákona). 

23. Komora daňových 
poradců 

17. D A.16. K bodu 62 (§23 odst. 4 písm. e)) 
Vazba osvobození příjmu na přeúčtování úhrad souvisejícího nákladu 
je nesystémová a neodpovídá ustanovení § 24(2)(zc) ZDP, ačkoliv 
důvodová zpráva tvrdí, že navrhované nové znění má být k tomuto 
ustanovení zrcadlové. Navíc z účetního pohledu lze přeúčtovat náklad, 
nikoliv výdaj (termín „úhrada výdaje“ je technický non-sense, neboť 
úhrada je výdajem a výdajem je úhrada). Vazby na úhradu nákladu, 
nikoliv jako jeho předpis (tzn. zaúčtování souvisejícího výnosu) není 
nikde zdůvodněna. 
 
Pokud důvodová zpráva uvádí, že důvodem pro změnu je současný 
široký výklad, pak jde nepochybně o stav, který není protiprávní nebo 
který by vznikl proti vůli daňové správy. Jde o stav vzniklý vlivem 
změny § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP, kdy poplatníci buď vůbec nejsou 
schopni (z obchodních důvodů) nebo jsou schopni pouze obtížně (za 
cenu zvýšené administrativy) přímo přeúčtovat nedaňové náklady na 
jiné subjekty. Navíc nejsou známy informace (zprávy z kontrol, 
judikáty), že by ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) ZDP bylo poplatníky 
masivně zneužíváno, čímž by docházelo ke krácení daňových příjmů 
státu.  
 
Pokud MF argumentuje širokým aplikačním použitím stávajícího 
„volnějšího“ znění § 23 odst. 4 písm. e) ZDP, pak jde o aplikaci 
připuštěnou správci daně. Nová úprava jde proti ekonomické realitě, 

Vyhověno.  
Novelizační bod 62 v čl. I návrhu zákona byl vypuštěn z důvodu 
nutnosti podrobnější analýzy situací, které mají či nemají být § 23 odst. 
4 písm. e) zákona o daních z příjmů pokryty, a s tím souvisejících 
navazujících úprav v zákoně o daních z příjmů. Tato problematika však 
bude řešena v některé z další novel zákona o daních z příjmů. 
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kdy nelze (zejména z obchodních důvodů) striktně provádět explicitní 
přeúčtování nedaňových nákladů (nelze např. fakturovat školení 
a vedle toho samostatně přeúčtovat drobné občerstvení podávané 
v rámci školení). 
 
Po omezení aplikace § 23 odst. 4 písm. e) ZDP mohou vznikat otázky, 
jakým způsobem řešit situace, které by dle našeho názoru z principu 
věci neměly vést ke zdanění. Příkladem může být: 
 
A.16.1 Nedaňové penále či pokuty v jednom roce a prominutí penále 

či pokuty v následujících létech 
A.16.2 Manka a škody v jednom roce a náhrady škody od škůdce 

přiznaná (škůdcem nebo soudem) až v dalších létech (pozn. 
relativně častý případ a mnohdy ve velmi významných částkách 
– soudní spory,…) 

A.16.3 Škody v jednom roce a náhrada škody přiznaná od pojišťovny 
až v dalších létech 

A.16.4 Daňově neúčinný odpis pohledávky v jednom roce a 
realizovaný příjem na úhradu této pohledávky v dalších létech 

A.16.5 Postoupení pohledávky se ztrátou v jednom roce, kdy kupní 
cena z postoupení je určena dohodou, kdy postupitel má nárok na 
doplatek kupní ceny určitým % z částky vymožené postupníkem 
– tento doplatek kupní ceny bude až v dalších létech 

A.16.6 Zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného 
nájemcem dílem promítnuta do nedaňových nákladů a v dalších 
létech dodatečně přiznaná vyšší náhrada od pronajímatele (reálně 
vedené soudní spory) 

A.16.7 Prodej obchodních podílů a akcií v jednom roce, kdy bude 
ztráta z prodeje daňově neuznatelná dle § 24 odst. 2 písm. w). 
Následně bude zvýšení kupní ceny vázáno na splnění hosp. 
podmínek v „prodané společnosti“ v následujících např. 3 letech 
– není to odklad splatnosti části kupní ceny, ale dohoda o 
navýšení základní ceny při splnění určitých podmínek – naplnění 
podmínek pro zvýšení ceny je až v dalších létech 

A.16.8 Jakýkoliv výnos u veřejně prospěšného poplatníka realizovaný 
v aktuálním zdaňovacím období, který přímo souvisí 
s nedaňovými výdaji uplatněnými v aktuálním nebo předchozích 
zdaňovacích obdobích. 

Jakýkoliv výnos u veřejně prospěšných poplatníků s tzv. „úzkým 
základem daně“, který je předmětem daně, který je účelově vázán na 
výdaje (náklady) neuznané jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů (např. účetní odpisy, účetní odpis pohledávek, účetní 
opravné položky, účetní rezervy, výdaje na reprezentaci, výdaje na 
členské příspěvky v tuzemských nebo mezinárodních organizacích). 
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Jakýkoli výnos (např. dotace) u veřejně prospěšných poplatníků s tzv. 
„širokým základem daně“, který je účelově vázán na výdaje (náklady) 
neuznané jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
(např. účetní odpisy, účetní odpis pohledávek, účetní opravné položky, 
účetní rezervy, výdaje na reprezentaci, výdaje na členské příspěvky 
v tuzemských nebo mezinárodních organizacích). 
A.16.9 Nově vzniklá bytová družstva, která odkoupila bytové domy 

od měst nebo městských částí, většinou tyto bytové domu 
daňově odepisují. Uplatněné daňové odpisy krátí podle § 24 odst. 
2 písm. i), protože většinu jejich výnosů tvoří osvobozené 
výnosy – nájemné od členů, často 80% i více procent celkových 
výnosů. Při úplatném převodu bytů do osobního vlastnictví členů 
družstva, pak při zdanění využívají právě staré znění § 23 odst. 4 
písm. e), kdy do základu daně nezahrnují část výnosů ve výši 
krácených odpisů. 

A.16.10 Situace, na které nedopadá úprava vyvolané investice dle 
ZDP. Nicméně v těchto situacích by nemělo docházet 
k nelogickému zdanění. Příkladem může být zasíťování 
pozemku, převod sítí a následný prodej pozemku se ziskem. 
V těchto případech byl v minulosti ze strany MF a GFŘ 
opakovaně a standardně uplatňován výklad vycházející z toho, že 
část kupní ceny do výše nedaňových nákladů nebude zdaňována 
na základě právě § 23 odst. 4 písm. e) ZDP 

 
Domníváme, se že nezdanění těchto situací je dnes možné odvodit 
právě ze současného znění § 23 odst. 4 písm. e) ZDP. Řešit danou 
situaci výčtem výjimek s navrhovaného textu nám nepřijde vhodné a 
navíc zde je riziko, že na některou situaci se zapomene. Mimo to 
bychom chtěli upozornit, že pokud by pro nezdaňování výše uvedených 
případů bylo využito jiné ustanovení (např. § 23 odst. 4 písm. d) ZDP) 
může takováto širší aplikace narazit na stávající judikaturu ( např. 5 
Afs 15/2014 -38 ze dne 14.5.2015, 5 Afs 101/2009-65 ze dne 
21.1.2011 nebo 8 Afs 9/2006-79 ze dne 17.4. 2007) . V takovém 
případě by se pak také velmi obtížně odůvodňovalo, proč by toto 
ustanovení (např. již zmíněný § 23 odst. 4 písm. d) ZDP) nebylo možné 
aplikovat i v situacích, které zřejmě MF chce vyloučit. V těchto 
případech by totiž nebylo možné aplikovat současnou judikaturu v § 24 
odst. 2 písm. zc) ZDP. Mimo to by takovýto výklad (tj. vyloučení 
nezdanění výše uvedených případů na základě jiného ustanovení ZDP) 
bylo v rozporu s dlouhodobou ustálenou správní praxí, která nezdanění 
uvedených případů odůvodňovala právě § 23 odst. 4 písm. e) ZDP. 
 
Návrh 
I vzhledem k současné judikatuře k § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP 
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navrhujeme stávajícího znění § 23 odst. 4 písm. e) ZDP ponechat a 
navrhovaný novelizační bod vypustit. 

23. Komora daňových 
poradců 

18. D A.17. K bodu 75 (§ 24 odst. 2 písm. zi) ZDP) 
 
Podle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP je nutnou podmínkou pro daňovou 
uznatelnost úroků ze zápůjček a úroků z úvěrů v případech, kdy je 
věřitelem fyzická osoba, která nevede účetnictví, zaplacení těchto 
úroků poplatníkem. Novela navrhuje rozšíření této podmínky i na další 
finanční instrumenty s odůvodněním, že  

(i) podle ustálené judikatury se předmětné ustanovení 
aplikovalo na finanční instrumenty spadající pod 
legislativní zkratku „úvěry a půjčky“ obsaženou v § 19 
odst. 1 písm. zk) ZDP ve znění účinném do 31. prosince 
2013 a  

(ii) nahrazením této legislativní zkratky novou definicí 
„úvěrový finanční nástroj“ došlo k omezení aplikace 
předmětného ustanovení, které musí být napraveno. 

 
Je pravdou, že ustanovení § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP ve znění účinném 
v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2004 se skutečně aplikovalo 
na úroky z finančních instrumentů spadajících pod legislativní zkratku 
„úvěry a půjčky“. Na základě novely (zákon č. 669/2004 Sb.) bylo 
nicméně předmětné ustanovení s účinností od 1. ledna 2005 změněno, 
přičemž cílem bylo omezit jeho aplikaci pouze na dva finanční 
instrumenty, a to (i) úvěry a (ii) půjčky. Důvodem pro tuto změnu byla 
skutečnost, že u řady finančních instrumentů (např. obchodovatelné 
cenné papíry) je testování této podmínky značně problematické, často 
zcela nemožné. Například emitent dluhopisu zjistí, komu bude 
vyplacen úrok (kupón a/nebo diskont v podobě rozdílu mezi 
jmenovitou hodnotou a emisním kurzem) až při splatnosti kupónu, 
případně splatnosti celého dluhopisu. Emitent v tento okamžik navíc 
pouze zjistí, komu úrok vyplácí. Naopak často není vůbec schopen 
zjistit, kdo byl držitelem dluhopisu v období, po které průběžně účtoval 
o naběhlém úrokovém nákladu. Toto odůvodnění potvrzuje i důvodová 
zpráva k zákonu č. 669/2004 Sb., která ke změně předmětného 
ustanovení provedené s účinností od 1. ledna 2005 uvádí: „V zákoně je 
použita (§ 19 odst. 1) legislativní zkratka „úroky z úvěrů a půjček“ 
zahrnující i úroky z dluhopisů. Pro účely ustanovení § 24 odst. 2 písm. 
zi) není použití této zkratky vhodné, protože účelem tohoto ustanovení 
je omezit uznatelnost úroků jen z úvěrů a půjček až na okamžik 
zaplacení, pokud je věřitelem fyzická osoba. Z těchto důvodů se 
navrhuje změna pojmů tak, aby nebyla zaměňována s definicí v § 19 
odst. 1.“ 
 

Vyhověno. 
Daný novelizační bod byl z návrhu zákona vypuštěn. Ustanovení § 24 
odst. 2 písm. zi) zákona o daních z příjmů bylo ponecháno ve stávajícím 
znění. 
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Co se zmiňované ustálené judikatury týče, jsme si vědomi pouze 
jediného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (rozsudek č.j. 2 Afs 
10/2011-116). Soud v něm posuzoval daňovou uznatelnost úroku ze 
směnky za zdaňovací období roku 2004 a 2005, přičemž předmětem 
jeho zkoumání bylo, zda jsou úroky daňově uznatelné podle zaúčtování 
nebo až po zaplacení. Soud ovšem ve svém odůvodnění udělal 
(ne)logickou zkratku, když provedl výklad předmětného ustanoveni ve 
znění účinném k 31. prosinci 2004 a ten pak aplikoval na obě 
zdaňovací období. Domníváme se, že se jedná o judikatorní exces, 
který nejen, že nemůže založit ustálenou judikatorní praxi, ale je 
dokonce pro zdaňovací období roku 2005 v rozporu se zákonem. 
 
Z výše uvedených důvodů doporučujeme předmětné ustanovení buďto 
(i) ponechat ve stávajícím znění nebo (ii) změnit takovým způsobem, 
který bude použitelný v praxi, a to zejména pro emitenty 
obchodovatelných (převoditelných) dluhových cenných papírů. 

23. Komora daňových 
poradců 

19. D A.18. K bodu 78 (§ 24 odst. 2 písm. zt))  
Na základě projednávání dané otázky v rámci KV (Ing. Otakar 
Machala, Ing. Jiří Nesrovnal 445/18.02.15 Uplatňování nákladů na 
pohonné hmoty ve vybraných případech, KV ze dne 18.2015), 
navrhujeme umožnit uplatnění paušálu na dopravu silničním 
motorovým vozidlem i v případě jeho pořizování formou finančního 
leasingu a dále v případě zajištění závazku převodem vlastnického 
práva a následné výpůjčky jakožto rovnocenných forem pořízení 
silničního motorového vozidla. V souladu s tím co je uvedeného u 
předmětného KV nevidíme důvod k diskriminaci těchto dvou forem 
pořízení silničního motorového vozidla.  

Nevyhověno. 
Jde o další paušální výdaj, často výhodnější než paušální výdaje (výdaje 
procentem z příjmů). Pokud tento výdaj měsíčně uplatní např. poplatník 
s příjmy z pachtu pozemku podle § 9 ZDP, dosáhne i daňové ztráty s 
tím, že tuto ztrátu výhodně odečte od dalších dílčích základů daně. 
V těchto případech se uvedený paušál stává nástrojem optimalizace 
daně a nikoliv nástrojem na zjednodušení administrativy. Z uvedeného 
důvodu nepodporujeme další rozšiřování jeho použití. 

23. Komora daňových 
poradců 

20. D A.19. K bodu 91 a 102 (§ 26 odst. 3 písm. d) ZDP, § 30 odst. 4 ZDP)  
Obecně bychom nedoporučovali po poměrně dlouhé době, kdy právo 
stavby bylo v ZDP řešeno jako účetní majetek, který není hmotným 
majetkem, tento koncept měnit. Problém týkající se poplatníků, kteří 
nejsou účetní jednotkou, není problémem pouze práva stavby, ale týká 
se všech případů, kdy jde o účetní majetek, který není hmotným 
majetkem.  
 
Návrh 
Dokud nebude daný problém řešen komplexně pro všechny majetkové 
složky (komplexní řešení by dle našeho názoru vyžadovalo hlubší 
analýzu a diskuzi k dané věci s tím, že se nedomníváme, že by bylo 
optimální vyjít z řešení, že všechny výše zmíněné složky budou 
hmotným majetkem), navrhujeme dané body 91 a 102 vypustit. 

Nevyhověno. 
Hmotný majetek do 40 000 Kč a nehmotný majetek se uplatní do 
výdajů při zaplacení, což jsou, podle zjištění, malé částky, které 
nezpůsobí daňovou ztrátu. Oproti tomu výdaje spojené s nabytím práva 
stavby mohou dosahovat částek daleko vyšších, které by mohly ztrátu 
způsobit s tím, že poplatník má prostor pouze 5 let pro její odpočet. 
Dále pak, vzhledem k tomu, že se nejedná o poplatníka vedoucího 
účetnictví, nemůže tento poplatník dlouhodobý majetek odpisovat 
účetně, a tedy pro daný případ nelze využít ustanovení týkající se 
uplatnění zůstatkové ceny do daňových, resp. nedaňových výdajů, tj. 
ustanovení § 24 a § 25 zákona o daních z příjmů. Přitom: 
- daňovým výdajem by měly být výdaje spojené s pořízením práva 
stavby, které nebyly uplatněny do výdajů daňových podle § 24 odst. 2 
písm. zx) zákona o daních z příjmů při prodeji nebo zániku práva 
stavby, 
- v případě, že by právo stavby bylo převedeno bezúplatně nebo 
vloženo do obchodní korporace, výdaje spojené s pořízením práva 
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stavby, které nebyly uplatněny do výdajů daňových podle § 24 odst. 2 
písm. zx) zákona o daních z příjmů, by měly být výdajem nedaňovým, 
- v případě, že by právo stavby bylo vloženo do obchodní korporace, 
nabývací cenou podle § 24 odst. 7 zákona by měly být výdaje spojené s 
pořízením práva stavby, které nebyly uplatněny do výdajů daňových 
podle § 24 odst. 2 písm. zx) zákona o daních z příjmů, 
- poplatník, na kterého by právo stavby přešlo děděním, by mohl do 
daňových výdajů uplatnit výdaje spojené s pořízením práva stavby, 
které nebyly uplatněny do výdajů daňových zůstavitelem. Jednalo by se 
o obdobný postup, jaký zákon stanoví v § 30 odst. 10 zákona o daních z 
příjmů pro pokračování v odpisování hmotného majetku právním 
nástupcem, 
- jednalo-li by se o právo stavby nabyté darem s tím, že hodnota daru by 
byla na straně nabyvatele od daně z příjmů osvobozena, nemohl by 
nabyvatel uplatnit žádné výdaje. Jednalo by se o obdobný postup jaký 
zákon v § 27 písm. j) zákona o daních z příjmů stanoví pro hmotný 
majetek nabytý darem, jehož nabytí bylo od daně osvobozeno, 
- jednalo-li by se o právo stavby nabyté darem s tím, že hodnota daru by 
byla na straně nabyvatele zdanitelným příjmem, mohl by nabyvatel 
uplatnit výdaje do výše tohoto bezúplatného příjmu. Jednalo by se o 
obdobný postup, jaký zákon stanoví v § 24 odst. 2 písm. zx) zákona o 
daních z příjmů. 
Bude-li právo stavby na straně stavebníka - poplatníka fyzické osoby, 
který nevede účetnictví, hmotným majetkem, budou se příslušné výdaje 
s ním spojené do daňových výdajů zahrnovat prostřednictvím daňových 
odpisů, a to rovnoměrně, po dobu jeho trvání.  A dále pak bude možno 
využít všechna výše uvedená ustanovení zákona o daních z příjmů. 

23. Komora daňových 
poradců 

21. D A.20. K bodu 92 (§26 odst. 7 písm. b)) 
Domníváme se, že úprava § 38c odst. 1 ZDP se vztahuje i na situaci s 
pořízením dalšího spoluvlastnického podílu jinak než přeměnou či 
vkladem, tj. např. darem či koupí. Domníváme se, že v těchto 
případech není důvod k uplatnění pouze poloviny ročního daňového 
odpisu.  
 
Návrh 
V situacích, kdy se jedná o pořízení dalšího spoluvlastnického podílu 
jinak než přeměnou či vkladem, navrhujeme uplatňovat celý roční 
odpis, nikoliv jen polovinu.  

Vyhověno. 
Legislativní text byl upraven odkazem úpravy v § 26 odst. 7 zákona o 
daních z příjmů nikoliv na celý § 30c, ale jen na § 30c odst. 2. 

23. Komora daňových 
poradců 

22. D A.21. K bodu 95 (§28 odst. 1) 
A.21.1.Navrhujeme v důvodové zprávě upřesnit, zda ustanovení § 28 
odst. 1. písm. a) ZDP „… Odpisovatelem je poplatník, který má k 
hmotnému majetku vlastnické právo“ zahrnuje i vlastníky takového 
hmotného majetku, který „získal“ poplatník vkladem (např. DSO, 
církevní školy, školské právnické osoby) nebo bezúplatným převodem 

Vyhověno jinak.  
 V rámci návrhu zákona bylo i umožněno dobrovolnému svazku obcí 
daňově odpisovat majetek, který do svazku obcí vložily jeho členské 
obce. V těchto případech se jedná o majetek, který zůstává ve 
vlastnictví členských obcí. V ostatních případech vkladu majetku či 
bezúplatného převodu, při kterých nedochází k převodu vlastnické 
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(např. mezi spolkem a pobočným spolkem, mezi církvemi 
a náboženskými společnostmi, mezi vybranými účetními jednotkami) 

právo, nelze daňově odpisovat.  

23. Komora daňových 
poradců 

23. D A.21. K bodu 95 (§28 odst. 1) 
A.21.2. V § 28 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které 
zní: 
 
d) příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem u 
hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření pokud tak 
rozhodne zřizovatel, 
 
S ohledem na ustanovení §27 odst. 2 písm. e, f) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozhoduje 
zřizovatel o vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným 
majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena. Pod tímto 
právem by mělo být zahrnuto i „právo k daňovému odpisování“. 

Vysvětleno.  
V rámci připomínkového řízení byla zvažována otázka, zda nově 
umožněný režim pro předmětné příspěvkové organizace podmiňovat 
ještě explicitně  rozhodnutím/ souhlasem zřizovatele, a to zejména 
z důvodu zabránění zahájení duplicitního odpisování (byť je uplatnění 
takového duplicitního odpisu z dikce § 28 odst. 1 zákona o daních z 
příjmů vyloučeno). Byla posuzována efektivita takového případného 
souhlasu, tj. zda mohou vzniknout situace, kdy by bylo zájmem 
zřizovatele, aby daný svěřený majetek příspěvkové organizaci (za 
podmínek definovaných v zákoně o dani z příjmů) daňově 
neodepisovala. Ze získaných poznatků z diskuze se Svazem měst a obcí 
a odborem územních rozpočtů Ministerstva financí plyne, že by obce 
dávaly hromadně souhlas s tímto daňovým odepisováním, a tím se jeví 
tento akt zbytečný. Pokud by měl být předmětný souhlas poskytnut, tak 
stejně by se tak nečinilo pro jednotlivý případ v případě příspěvkových 
organizací (je třeba si uvědomit, že to má pokrýt jak případy týkající se 
přímo majetku zřizovatele předaného, tak i nakoupeného v průběhu 
činnosti do vlastnictví zřizovatele), ale přímo ve zřizovací listině jako 
generální souhlas (v části týkající se vymezení práv ke svěřenému 
majetku). Takže pokud se zde bude souhlas požadovat, znamenalo by to 
v praxi ještě před účinností novely hromadné předělávání zřizovacích 
listin, což lze pokládat za nadbytečnou administrativu.   
U dobrovolných svazků obcí, u kterých bude nově též připuštěno 
daňově odpisovat majek vložený členskými obcemi, by situace  s 
 podmínkou souhlasu mohla znamenat zmatek – příklad: tři členové 
dobrovolného svazku obcí (např. kanalizace) – všichni tam vkládají 
majetek, z nich jeden nevysloví souhlas s odepisováním a dva to udělají 
(nehodnotíme, proč se chovali rozdílně, ale prostě se tak stane). Na 
straně DSO může vzniknout zmatek – co se daňově odepisuje a co 
nikoliv.  
  
Z výše uvedených důvodů bylo od podmínky explicitního souhlasu 
zřizovatele upuštěno.  

23. Komora daňových 
poradců 

24. D A.22. K bodu 100 (§ 29 odst. 1 ZDP) 
Navržené znění lze snadno aplikovat v případě demolice staré stavby a 
výstavby nové budovy. V praxi ale nastane výkladový problém 
v situaci, kdy se např. provede demolice části výrobní haly 
v souvislosti s výstavnou administrativní budovy, přičemž nová 
administrativní budova je z části umístěna nad výrobní halou 
(nástavba), z části na pozemku po částečné demolici výrobní haly a 
z části na dosud nezastavěném pozemku. Podle navrženého znění 
vstoupí do pořizovací ceny nové administrativní budovy celá 

Vyhověno jinak. 
Navržen nový text „V případě stavebního díla odpisovaného podle 
tohoto zákona, které je likvidováno v souvislosti s výstavbou nového 
stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením, je součástí vstupní 
ceny nového stavebního díla zůstatková cena likvidovaného stavebního 
díla namísto zůstatkové ceny likvidovaného stavebního díla podle 
právních předpisů upravujících účetnictví.“. 
 
Navrhovaná úprava má za cíl jednak potvrdit, že součástí vstupní ceny 
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zůstatková cena (částečně zdemolované) výrobní haly a tento nový 
majetek se bude odepisovat 50 let.  
 
Návrh 
Doporučujeme upravit v tom smyslu, že zbývající část výrobní haly 
(pokud jde o samostatný funkční celek) se nadále odepisuje jako 
samostatné stavební dílo. 

nového stavebního díla není účetní zůstatková cena, a kvůli vazbě na 
účetnictví v § 29 odst. 1 zákona o daních z příjmů, a také potvrdit, že 
v případě částečné likvidace do ocenění nové stavby vstupuje jen ta část 
daňové zůstatkové ceny týkající se zlikvidované části stavebního díla. 
 
Pokud část původního stavebního díla, které je likvidováno, bude 
sloužit nadále samostatně původnímu účelu, bude poplatník pokračovat 
v jejím odpisování ze snížené vstupní a zůstatkové ceny; případné 
výdaje související s likvidací týkající se této části původního stavebního 
díla jsou technickým zhodnocením této části původního stavebního díla. 
V případě, že bude uvedená část původního stavebního díla sloužit 
jinému účelu, vytvoří nové stavební dílo, včetně výdajů potřebných na 
její úpravu. V tomto kontextu bude doplněna důvodová zpráva.  
 

23. Komora daňových 
poradců 

25. D A.23. K bodu 101 (§ 29 odst. 10) 
A.23.1 Doporučujeme upravit předposlední odstavec v důvodové 

zprávě. Zmiňovaným demonstrativním výčtem se má na mysli 
zřejmě úprava v § 47 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, která však řeší ocenění pořizovací cenou a vedlejší 
pořizovací náklady, což je případ pořízení majetku koupí a 
nikoliv pořízení majetku vkladem či přeměnou (kdy je majetek 
oceňován reprodukční pořizovací cenou).  

Vyhověno.  
Předposlední odstavec důvodové zprávy k bodu 101 byl upraven a nově 
zní: „Pro daňový režim předmětného souvisejícího výdaje v situacích, 
kdy se pokračuje v odpisování, tak je rozhodující, jak bylo o výdaji 
účtováno.“.  
 

23. Komora daňových 
poradců 

26. D A.23. K BODU 101 (§ 29 ODST. 10) 
A.23.2 Jsme přesvědčeni, že jestliže daná úprava vychází z účetního 

pohledu, není nutné ji do ZDP zapracovávat. Pokud účetní 
předpisy vyjdou z toho, že je nutné o určitou položku zvýšit 
vstupní cenu majetku a nepůjde o technické zhodnocení, 
domníváme se, že se zvýší i vstupní cena daňová a to na základě 
zvýšení vstupní ceny z jiného titulu než je technické zhodnocení. 
Proto bychom doporučovali úpravu § 29 odst. 10 z návrhu zcela 
vypustit.  

Vysvětleno. 
Přestože rozumíme připomínce v kontextu ustanovení o změněné 
vstupní ceně (§ 29 odst. 7 zákona o daních z příjmů), nedoporučujeme 
vypuštění předmětného ustanovení, neboť v případě pokračování 
v odpisování podle § 30 odst. 10 zákona o daních z příjmů je nutné 
vycházet ze vstupní ceny, ze které odpisoval předchozí poplatník, bez 
možnosti si tuto vstupní cenu navýšit. Z tohoto důvodu je nutné mít 
výslovné pravidlo o možnosti navýšit tuto převzatou vstupní cenu.   
Dále zvažujeme doplnění tohoto ustanovení tj. zvýšení vstupní ceny, ze 
které pokračuje nabyvatel nepeněžního vkladu v odpisování v kontextu 
dnešní vysvětlivky v Pokynu GFŘ D 22 k § 29 (bod 10), kde se 
navyšuje VC o rozdíl mezi oceněním vkladu a výší vkladu. Toto si však 
vyžaduje další analýzu včetně standardního připomínkového řízení 
(není v navržených úpravách pro rok 2017). 

23. Komora daňových 
poradců 

27. D A.24. K bodu 122 (§ 22 odst. 1 písm. d), h) a i ) ZDP, § 22 odst. 1 
písm. g) bod 14, § 36 odst. 1 písm. a) ZDP) 
V případě bezúplatných příjmů typu dar či bezúročná zápůjčka se nám 
jeví jako problematické realizovat zdanění prostřednictvím plátce. 
Neexistuje zde totiž žádný dluh, ze kterého by se měla provést srážka 

Vysvětleno. 
 
Obdobný režim výběru daně je již dnes nastaven pro jiné příjmy, resp. 
situace (např. nepeněžité výhry v loteriích, nepeněžní příjmy umělců 
apod.). Tato problematika byla diskutována i s metodiky 
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daně. Řešení pomocí srážkové daně je fiskálně optimální, avšak v praxi 
problematické pro daňové rezidenty provádějící srážku – vzhledem 
k tomu, že mezi dotčenými subjekty nebude docházet k toku peněžních 
prostředků, znamenalo by to pro plátce daně její odvod s velmi 
omezenou možností vybrání odvedené daně od poplatníka daně. 
Z tohoto hlediska tato úprava de facto smluvní strany nutí 
vkomponovávat do právního titulu, který je z právního hlediska 
bezúplatný, částečnou úplatu, což je proti právní podstatě a již by se s 
právního hlediska nejednalo například o darovací smlouvu, která je 
bezúplatná. V opačném případě je plátce nucen platit daň ze svých 
prostředků s tím, že minimálně vzniká otázka, zda není nutné provést 
„brutaci“ a dále bude tato daň považována za daňově neuznatelný 
náklad dle §25 odst. 1 písm. s) ZDP. V takovém případě pak vzniká 
otázka, zda by tato úhrada daně neznamenala další bezúplatný příjem, 
který by měl plátce opět zdanit. V této souvislosti pak také vzniká 
otázka, zda vymáhání daně v takovýchto případech po plátci, který 
nemá z hlediska podstaty právního titulu, z čeho daň srazit, není v 
rozporu s judikaturou ÚS a NSS, který vychází z toho, že zdanění 
nesmí být rdousící či škrtící.   
 
Návrh 
a) Doporučujeme tento typ příjmů vypustit z povinnosti odvádět daň 
plátcem.  
b) Alternativním řešením by mohlo být řešení používané v dani 
darovací a dědické kdy místo plátce by byl využit institut daňového 
ručení. 

specializovanými na mezinárodní zdaňování a aplikace srážkové daně 
nebyla z jejich strany zpochybněna.  
 
Mechanismus jejího výběru by tedy měl být takový, že plátce daně 
vypočte výši příjmu, což tedy spíše znamená v takových případech, že 
dojde k jeho ocenění, ať už s pomocí oceňovacího zákona či metodou 
stanovenou v zákoně o daních z příjmů, u sdružených podniků 
samozřejmě i s využitím běžné tržní ceny apod. a odvede „ze svého“ 
danou výši daně (v kontextu zákona o daních z příjmů buď 15 % nebo 
35 % podle toho, jaké země je zahraniční rezident rezidentem). 
 
Takto odvedenou daň má následně plátce daně jako svoji pohledávku 
vůči zahraničnímu rezidentovi, který tedy má daný prospěch. O částce 
odvedené daně může plátce účtovat rozvahově nebo výsledkově za 
využití § 24/2/zc). 
 
Následně mohou nastat dvě varianty, buď tedy zahraniční rezident 
danou částku zaplatí českému plátci, čímž se mu pohledávka „vyruší“ 
(opět zaúčtování buď rozvahově nebo výsledkově – stejně jako 
v případě pohledávky).  
 
Anebo částka odvedené daně nebude českému plátci zahraničním 
rezidentem vyplacena a v tom případě je částka daně nedaňovým 
výdajem na straně českého plátce. 
 
Pokud jde o provedení brutace dle § 38s zákona o daních z příjmů 
(kontext přenesení daňové povinnosti a vlastně dalšího nepeněžního 
příjmu poplatníka - nerezidenta), k brutaci v těchto případech v praxi 
nedochází, neboť prvotně byla daňová povinnost řádně splněna. 

23. Komora daňových 
poradců 

28. D A.25. K bodům 130 a 132 (§ 36 odst. 5 a 9)  
Pro určení případů, kdy má banka povinnost srazit daň z úroků při 
jejich připsání, nemá v současné době banka v řadě případů dostatečné 
informace a v praxi činí problémy. Specielně u neziskových organizací, 
kteří nejsou veřejně prospěšným poplatníkem a u poskytovatelů 
zdravotních služeb, kteří nejsou obchodní společností nemusí tuto 
skutečnost banka rozeznat, popř. se tato skutečnost může v průběhu 
vedení účtu měnit. Zároveň je však srážení daně z úroků bankou 
pozitivní institut, který zajišťuje výběr daně a přitom snižuje 
administraci jak u některých poplatníků, tak u správce daně tím, že 
poplatníkům, u nichž jsou úroky jediným příjmem ke zdanění, odpadá 
povinnost podat přiznání. 
 
Navrhovaná změna v bodu 130 tento problém neřeší, pouze snímá 
odpovědnost bank vůči státu za chybný postup při srážení daně 

Vyhověno jinak. 
Vyřešeno jinak na základě připomínky ČBA nebude zaveden systém 
prohlášení poplatníka vůči bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu 
družstvu. Ustanovení bude rozšířeno na „vklady“. 
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(eliminuje možné chyby v podobě nesražení daně v případech kdy 
sražena být měla), neřeší však chyby  bank v podobě srážení daně 
v případech kdy neměla, tedy odpovědnost bank vůči klientům. 
Zároveň však v praxi povede ke zbytečnému vzniku povinností podávat 
přiznání, aniž by tím došlo ke zvýšení výběru daně. 
 
Návrh: 
Koncipovat změnu takovým způsobem, aby u všech neziskových 
organizací (právnických osob, které nejsou obchodními korporacemi) 
byla možná dohoda mezi poplatníkem a bankou, zda bude úrokový 
příjem zdaňován srážkovou daní (tak jak tomu již je u fyzických osob 
výběrem „osobního“ a „podnikatelského“ účtu), speciálně nevylučovat 
poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky, kteří nejsou veřejně 
prospěšní (a zároveň nejsou obchodní společností) z možnosti této 
volby.  
Doporučený text změny: 

(5) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % z úrokového příjmu z 
účtu a vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev u poplatníka, 
který je právnickou osobou a není obchodní společností a který má vůči 
plátci daně učiněno prohlášení, že tyto příjmy nebude zahrnovat do 
daňového přiznání. 
Doporučené přechodné ustanovení: 
Na smlouvy uzavřené před účinností tohoto zákona, u kterých byla 
povinnost srážet daň se hledí jako na smlouvu, kdy poplatník učinil 
prohlášení, a to do doby než dojde ke změně této smlouvy. 
Variantní řešení: 
Určit povinnost provést zdanění srážkovou daní u úrokových příjmů u 
všech neziskových organizací (nejen veřejně prospěšných poplatníků) a 
umožnit započtení této sražené daně v rámci daňového přiznání.  

23. Komora daňových 
poradců 

29. D A.26. K bodu 134 (§ 38d odst. 1) 
V případě zálohy na podíl na zisku považujeme za vhodné jednoznačně 
stanovit, co se bude považovat za okamžik uskutečnění osvobozeného 
příjmu, kdy budou posuzovány podmínky pro jeho osvobození. V této 
souvislosti bychom chtěli zdůraznit, že vázání tohoto okamžiku na 
rozhodnutí VH (jak je např. dle nás ne zcela správně uvedeno v pokynu 
D-22) není příliš vhodné, protože dle některých právních výkladů může 
o záloze na podíl na zisku rozhodnout také pouze statutární orgán.  

Vyhověno.  
Ustanovení § 38d odst. 2 zákona o daních z příjmů bylo zobecněno, aby 
pokrývalo veškeré potenciální situace, tj. rozhodující bude, že účetní 
závěrka byla schválena a o rozdělení zisku bylo rozhodnuto. Z pohledu 
zákona o daních z příjmů tak není nutné řešit, kdo tak činí, neboť tato 
problematika je primárně řešena v zákoně o obchodních korporacích.  
 

23. Komora daňových 
poradců 

30. D A.27. K bodu 135 (§ 38d odst. 2 v osmá) 
Cílem je zřejmě vypustit úpravu týkající se povinnosti provést srážku 
daně v případě zálohy na podíl na zisku až k okamžiku výplaty této 
zálohy. Tuto úpravu doporučujeme ponechat (resp. případně upravit, 
aby bylo jednoznačné, že dopadá i na výplatu zálohy na podíl na 
zisku), neboť reflektuje dočasnost zálohy na podíl na zisku s tím, že je 
nezbytné zálohu zúčtovat (§ 35 odst. 3 ZOK). Z tohoto hlediska je 

Vysvětleno.  
Osmá věta § 38d zákona o daních z příjmů se týká pouze výplaty 
zálohy na podíl na zisku u podílových fondů. Běžných korporací se 
netýká. 
Záměrem celé úpravy § 38d bylo stanovit pro výplatu záloh na podíl na 
zisku stejný daňový režim, jako mají běžné podíly na zisku. Není nutné 
ani vhodné normovat pro zálohy na podíl na zisku speciální režim. 
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podstatné, že z hlediska některých právních výkladů může o záloze 
rozhodnout statutární orgán, přičemž má povinnost reflektovat omezení 
dle § 40 odst. 1 ZOK, a proto může být stanovena delší lhůta splatnosti. 
Z výše uvedených důvodů dává logiku (podobně jako v případě např. 
podřízeného podílu na zisku) provést srážku daně až v okamžiku 
výplaty zálohy na podíl na zisku. Mimo to v případě, kdy bude o záloze 
na podíl na zisku rozhodovat statutární orgán, nerozběhne se vůbec 
měsíční resp. tříměsíční fikce dle § 38d odst. 2 ZDP. 
 
Návrh 
Na základě toho navrhujeme nevypouštět osmou větu § 38d odst. 2 
ZDP (větu stanovující, že v případě záloh se srážka daně provádí až k 
okamžiku výplaty) a případně je upravit tak, aby bylo jednoznačné, že 
sražení daně k okamžiku výplaty platí i na zálohy na podíl na zisku. 

23. Komora daňových 
poradců 

31. D A.28. K bodu 140 (§ 38d odst. 12) 
Pro odstranění případných výkladových nejasností doporučujeme 
v přechodných ustanoveních jednoznačně upravit, že se nově zaváděná 
objektivní roční lhůta  nevztahuje na srážku daně, k níž došlo před 
1.1.2017.  

Vysvětleno. 
Doplnění přechodného ustanovení není nutné, neboť tato skutečnost (tj. 
neaplikace nově zavedené objektivní lhůty na srážku daně před 
účinností tohoto zákona) vyplývá z obecného přechodného ustanovení 
čl. II. bod 1, který stanoví, že na daňové povinnosti za zdaňovací 
období přede dnem nabytí účinnosti zákona (tj. i na a srážku daně) se 
aplikuje dosavadní právní úprava. Toto je potvrzeno i v důvodové 
zprávě k § 38d odst. 12. 

23. Komora daňových 
poradců 

32. D A.29. K bodu 173 (§ 38r odst. 2) 
Nesouhlasíme s prodlužováním prekluzivní lhůty v případech, kdy 
ztráta bude ve skutečnosti následně zrušena. V takovém případě by 
bylo možné maximálně uvažovat o prodloužení prekluzivní lhůty ve 
zdaňovacích obdobích, kdy byla ztráta fakticky uplatněna pro jiná 
zdaňovací období. Zde však nejsou důvody pro prodloužení prekluzivní 
lhůty. 
 
Stejně jako v minulosti nesouhlasíme ze závěrem uvedeným v druhém 
odstavci důvodové zprávy, vycházejícím z toho, že není relevantní, kdy 
byla ztráta ve skutečnosti uplatněna jako odpočitatelná položka od 
základu daně. 
 
V této souvislosti podotýkáme, že došlo k posunu oproti přijetí úpravy 
§ 38r ZDP, kdy byl v platnosti ZSDP. Současné ustanovení § 148 DŘ 
umožňuje v daleko větším rozsahu prodloužit prekluzivní lhůtu. Proto 
dle našeho názoru není důvod dále prodlužovat prekluzivní lhůtu 
úpravami § 38r ZDP. Vzhledem k tomu by postup měl být opačný. 
 
Návrh 
a) Navrhujme bod 173 bez náhrady vypustit. 
b) Alternativně navrhujeme vypustit z textu důvodové zprávy v prvním 

ad 1) Nevyhověno.  
Navrhovaná úprava pouze potvrzuje současný postup při správě daně 
(viz metodická pomůcka GFŘ č.j. 19513/16/7100-10111-010509) 
 
ad 2) Vyhověno jinak.  
Uvedená věta bude z důvodové zprávy vypuštěna. 
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odstavci první větě text „zahájené po uplynutí standardní lhůty pro 
stanovení daně podle § 148 daňového řádu“ a celý druhý odstavec. 

23. Komora daňových 
poradců 

33. D A.30. K čl. II bod 7 a k bodu … (§ 28 odst. 7 ZDP) 
Velmi pozitivně hodnotíme, že MF navrhuje tuto potřebnou a důležitou 
změnu, kterou KDP uplatňovala dlouhou dobu. Umožnění odepisování 
technického zhodnocení i v případě jiného užívacího titulu než je 
nájem odstraní mnohé výkladové problémy a je v souladu 
s ekonomickou realitou. V opačném případě nelze vyloučit, že by soud 
uplatnění takových výdajů mohl posoudit dle § 24 odst. 1 ZDP. 
S navrženým řešením budou tyto problémy odstraněny, a tím zde bude 
jednoznačné řešení, které je v souladu s daňovou i ekonomickou 
podstatou věci.  
 
V této souvislosti proto také navrhujeme, aby danou úpravu bylo 
možné použít i na technické zhodnocení a jiný majetek dokončený před 
činností této novely s tím, že dále navrhujeme, aby úprava byla 
dobrovolně retroaktivní pro rok 2016. Je samozřejmé, že daňové odpisy 
v takových případech bylo možné uplatnit až od účinnosti dané novely, 
tj. od 1.1.2017 (v případě retroaktivity  od 1.1.2016).  
 
Z hlediska legislativně technického doporučujeme zvážit, zda úvod 
věty nekoncipovat tak, že jde o výjimku z případů odepisování 
nevlastníkem dle § 28 odst. 3 ZDP, kdy odpisuje jiný oprávněný 
uživatel a v této souvislosti pro případné použití v jiných částech ZDP 
nezavést legislativní zkratku „jiný oprávněný uživatel“.  

ad 1) Nevyhověno.  
Z důvodu spravovatelnosti bude možno odepisovat technického 
zhodnocení provedené po nabytí účinnosti tohoto zákona. nadto 
retroaktivita (zpětně za rok 2016) by neměla být v novelách zákonů 
využívána, pokud k ní není silný důvod.   
 
ad 2) Vysvětleno.  
Ustanovení § 28 odst. 7 nepředstavuje výjimku z případů odpisování 
nevlastníkem podle § 28 odst. 3, ale naopak rozšiřuje její dopad i na 
další případy, kdy může technické zhodnocení odpisovat nevlastník. 
Úprava ustanovení v tom smyslu, že se jedná o výjimku z pravidla, 
proto není považováno za vhodné. Legislativní zkratku není potřeba 
zavádět, jelikož se text již na dalších místech zákona nevyskytuje.  
 
 

23. Komora daňových 
poradců 

34. D A.31. K čl. II bod 9 
V dané souvislosti upozorňujeme, že aplikace nového způsobu majetku 
v podílovém spoluvlastnictví na staré podíly, pokud k navýšení podílu 
došlo po účinnosti dané novely, může být problematická. Pokud 
spoluvlastník odepisoval samostatně jednotlivé spoluvlastnické podíly 
(tento postup je i ze strany GFŘ odsouhlasen pro poplatníky fyzické 
osoby a potvrzuje jej mimo jiné relevantní judikatura, která s odkazem 
na soukromoprávní judikaturu vychází z toho, že každý spoluvlastnický 
podíl je samostatnou věcí – viz rozhodnutí NSS 7 Afs 7/2015-47 ze dne 
11.6.2015 odkazující mimo jiné na rozhodnut NS 26 Cdo 2864/2000 ze 
dne 14.3.2001) a tyto považoval za samostatný majetek může být 
sporné, který spoluvlastnický podíl má navýšit o podíl nabytý po 
účinnosti dané novely. Domníváme se proto, že v takové situaci není 
možné nutit poplatníky, aby samostatně odepisované podíly po 
účinnosti novely sloučili do jednoho majetku. Z tohoto hlediska se nám 
jako vhodnější řešení jeví aplikovat nově navrženou úpravu až ve 
vztahu k nově nabytému spoluvlastnickému podílu po účinnosti dané 
novely. Ve vztahu ke spoluvlastnickým podílům nabytým před 
účinností novely bychom doporučovali umožnit aplikovat novou 

Nevyhověno. 
Tato připomínka byla uplatněna Komorou daňových poradců již 
v rámci konzultace před odesláním do vnějšího připomínkového řízení. 
V návaznosti na to došlo k přeformulování přechodného ustanovení č. 
9, podle kterého lze na spoluvlastnické podíly nabyté před účinností 
novely, aplikovat dosavadní právní úpravu, tj. odpisovat je samostatně. 

 „1. Na zvýšení spoluvlastnického podílu, ke kterému došlo přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít zákon č. 586/1992 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

K bodu 1  
Navržené přechodné ustanovení stanoví, že poplatník, který nabyl 
spoluvlastnické podíly na témže majetku před nabytí účinnosti tohoto 
zákona, nemusí na tyto podíly aplikovat postup podle navrženého § 30c 
zákona o daních z příjmů, tj. nemusí tyto spoluvlastnické podíly 
slučovat. Může postupovat podle dosavadní právní úpravy a odpisovat 
tyto spoluvlastnické podíly odděleně. V případě dalšího zvýšení 
spoluvlastnického podílu na tomto majetku po nabytí účinnosti tohoto 
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úpravu pouze dobrovolně (samozřejmě ve vztahu a v případech nově 
nabytého spoluvlastnického podílu).  

zákona, se již postup podle navrženého § 30c zákona o daních z příjmů 
uplatní   

Pokud poplatník dle současné úpravy odepisuje jednotlivé 
spoluvlastnické podíly na témže majetku samostatně, v případě dalšího 
zvýšení spoluvlastnického podílu po nabytí účinnosti tohoto zákona 
mohlo by sporné, který spoluvlastnický podíl se má o nově nabytý 
zvýšit. V tomto případě se uplatní pravidlo v § 30c odst. 3 zákona o 
daních z příjmů a je na poplatníkovi, ke kterému spoluvlastnickému 
podílu ho přičte (popř. sloučí všechny).“. 

23. Komora daňových 
poradců 

35. D A.32. K čl. II bod 10  
Navrženou úpravu, kterou iniciovala KDP, považujeme za velmi 
potřebnou a pozitivně hodnotíme, že tato naše připomínka byla 
akceptována. V této souvislosti pak navrhujeme možnost aplikace této 
úpravy počínaje zdaňovacím obdobím započatým od 1.1.2017 i na 
nehmotný majetek a technické zhodnocení uvedené do užívání před 
1.1.2017. Ideální by pak bylo uplatnit v tomto případě nepravou 
retroaktivitu, tj. umožnit aplikaci daného ustanovení již pro období 
započatá v roce 2016. 

Nevyhověno.  
Retroaktivita by neměla být v novelách zákonů využívána, pokud k ní 
není silný důvod.  

23. Komora daňových 
poradců 

36. Z Připomínky nad rámec předložené novely  
A.33. Bezúplatné příjmy-zásadní 
A.33.1. Vzhledem k problémům, které způsobuje přesun daně dědické 
a darovací pod daň z příjmů (jak to jednoznačně prokazuje i 
komplikované a dlouhé projednávání příspěvků na KV na toto téma – 
naposledy např. při jednání dne 23.3.2016) navrhujeme omezit 
zdaňování bezúplatných příjmů, které v praxi působí značné 
komplikace a nejasnosti. Z tohoto hlediska se domníváme, že pro 
odstranění těch nejzávažnějších výkladových problémů je možné vyjít 
z úpravy platné ve zdaňovacím období roku 2014, kdy byl bezúplatný 
příjem z titulu bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy vyloučen 
z předmětu daně, samozřejmě s možnými výjimkami např. ve vztahu 
k příjmům dle § 6 ZDP. Domníváme se, že v ostatních případech, 
především pak ve vztahu k právnickým osobám, zdaňování 
bezúplatných příjmů v těchto případech stejně ve svém důsledku 
většinou nevede k jakýmkoliv příjmům pro státní rozpočet (při aplikaci 
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP) a pouze komplikuje principy a systémy 
zdanění, což ostatně dokazují i materiály projednávané v této věci 
v rámci KV. Domníváme se, že takováto změna by mohla odstranit ty 
nejčastěji se v praxi vyskytující problémy v dané oblasti. 

Nevyhověno. 
V principu platí, že uvedená plnění představují prospěch (výhodu), 
která je příjmem, a proto by měla v principu podléhat zdanění. Nadto 
uvedená plnění byla daněna nejen v rámci § 6, ale též v rámci § 7 již 
před rokem 2014. Zúžení je tedy nedůvodné, přičemž by 
pravděpodobně zakládalo možnosti alternativních převodů hodnot, 
které by nepodléhaly zdanění, tj. byly by prostorem pro legální 
obcházení daňové povinnosti. 
 
 

23. Komora daňových 
poradců 

37. Z Připomínky nad rámec předložené novely  
A.33. Bezúplatné příjmy-zásadní 
A.33.2 Systémovým řešením by pak bylo "oživení daně darovací a 
dědické", protože jak již KDP opakovaně upozorňovala nepromyšlené 

Nevyhověno. 
V prvé řadě je zapotřebí zmínit, že principem úpravy bylo převzetí daně 
dědické a daně darovací z tehdejšího zákona č. 357/1992 Sb., což 
explicitně vyplývá z názvu tohoto záměru („inkorporace“) a též 
z důvodových zpráv v rámci této změny. 
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a urychlené přesunutí daně darovací a dědické pod daň z příjmů v 
kombinaci s nejednoznačným pojmem "bezúplatný příjem" přineslo 
množství výkladových problémů, kdy některá z možných řešení vedou 
k až mnohdy zcela nelogickým až absurdním závěrům a mohou 
ohrozit i podstatu daně z příjmů (viz například problematika 
bezúplatných příjmů ve vztahu k zahraničí, na kterou upozorňujeme 
dále).      

V tomto kontextu se lze díky tomuto účelu v zásadě opřít o metodiku a 
aplikační praxi daně dědické a daně darovací. 
Nadto se jedná se jednoznačně o rozsáhlé koncepční řešení podléhající 
projednání zcela určitě na politické úrovni. 
Nadto je třeba opakovaně vyvracet mylný předpoklad, že v roce 2013, 
nebylo nutné nějakým způsobem komplexněji uchopit problematiku 
daně darovací a dědické, neboť v kontextu rekodifikace soukromého 
práva docházelo k poměrně progresivním změnám i v této oblasti (např. 
rozšíření titulů plnění pro případ smrti, explicitní úpravy týkající se tzv. 
bezúplatných smluv a další), tj. i za předpokladu, že by zůstalo 
zdaňování některých bezúplatných transakcí odděleno (k tomu lze 
uvést, že praxe spojení zdaňování úplatných a bezúplatných příjmů byla 
přes 2 desetiletí praktikována v rámci závislé činnosti a podnikání 
fyzických osob), tak by bylo potřebné i tak výrazně upravit regulaci 
zdaňování bezúplatných příjmů a plnění v rámci jak daně darovací, tak 
daně z příjmů. 

23. Komora daňových 
poradců 

38. Z Připomínky nad rámec předložené novely  
A.33. Bezúplatné příjmy-zásadní 
A.33.3. Dalším systémovým a legislativně poměrně jednoduchým 
řešením by bylo omezit zdanění pouze na dary a dědění, tj. systémově 
v celém zákoně nahradit pojem „bezúplatný příjmem“ pojmem dar či 
dědění, jak se to již stalo v ustanoveních § 25 ZDP.  
Návrh: 

a) Systémovým a komplexním řešením by bylo 
přesunutí zdanění darů a dědění zpět do samostatné 
právní normy, tak jak tomu bylo dle právní úpravy 
platné do 31.12.2013. 

b) Vrátit do zákona úpravu platnou v roce 2014, kdy 
byly příjmy z titulu bezúročné zápůjčky, výpůjčky a 
výprosy vylučovány z předmětu daně. Samozřejmě 
s případnou možnou výjimkou např .ve vztahu 
k příjmům v § 6 ZDP.  

c) Nahrazení pojmu „bezúplatný příjem“ pojmem „dar 
a dědění“ (především pak v § 23 odst. 3 písm. a) bod 
16 a § 23 odst. 3 písm. c) bod 8) 

Nevyhověno. 
Obecně: Připomínka bohužel vychází z mylného předpokladu, že 
předmětem daně dědické a daně darovací byly toliko dary a dědění 
(srov. § 6 odst. 2 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí). Tento předpoklad se pak nutně projevuje v jednotlivých 
částech této připomínky i připomínek jiných (viz předchozí). 
 
ad a) přesunutí do samostatné úpravy je ryze formální změnou, která 
sama o sobě nemůže jakékoliv případné výkladové nejasnosti odstranit. 
Naopak jich pravděpodobně založí ještě více, neboť bude nutné 
rozhodnutí, do kterého právního předpisu daná částka spadá. Na 
základě obecného komentáře k této připomínce je třeba zároveň 
upozornit, že speciální norma upravující jen dědění a dary není 
návratem do stavu před 1. lednem 2013, nýbrž zejména zúžením okruhu 
transakcí ke zdanění, tj. pravděpodobně vytvoření „nedaňových kanálů 
pro převody hodnot“, tj. vytváření prostoru pro obcházení daňových 
zákonů. Z tohoto důvodu nelze s tímto návrhem vyslovit souhlas.  
ad b) – k tomu viz připomínka č. 36 
ad c) – viz komentář k ad) a. Tímto by došlo nejen k zúžení 
zdaňovaných transakcí oproti současnému stavu, ale také oproti stavu 
do roku 2013. 

23. Komora daňových 
poradců 

39. Z A.34. Ztráta z prodeje majetkových složek  daňově uznatelným 
nákladem-zásadní 
Navrhujeme z ustanovení § 24 ZDP vypustit veškerá ustanovení 
vylučující ztrátu z prodeje majetku ( §24 odst. 2 písm. w, s, ta), tb), 
ze)). Domníváme se, že omezení uplatnění ztráty v těchto případech je 
nesystémové, komplikuje uplatňování daně z příjmů a neodpovídá 
ekonomické realitě. Případné obcházení či účelové vytváření daňových 

Nevyhověno. 
Předmětná ustanovení budou podrobena analýze z hlediska jejich 
funkce bránění daňovým únikům a z hlediska odhadu rozpočtových a 
dalších dopadů, a pokud budou shledána jako neopodstatněná. 
V analýze je třeba zejména zohlednit možnosti zneužívání daných 
institutů, např. u fyzických osob u ztráty z prodeje akcií a pozemků se 
dají při prodeji se ztrátou velmi snadno zařadit do obchodního majetku. 
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ztrát je možné doměřit s využitím standardních procesních instrumentů 
zakomponovaných v daňovém řádu resp. navazující judikatuře. Aby 
bylo možné toto účelové vytváření daňových ztrát lépe podchytit, 
mohlo by být alternativním řešením to, že by ztrátu ve výše uvedených 
případech (§ 24 odst. 2 písm. w, s, ta), tb)) bylo možné uplatnit 
v případě dodržení ceny obvyklé dle § 23 odst. 7 ZDP i v případě 
transakcí s nespojenými osobami.  

Naopak při nezařazení do obchodního majetku jsou tato aktiva 
zpravidla díky časovému testu osvobozena. 
 

23. Komora daňových 
poradců 

40. D A.35. K § 4 odst. 1 písm. l) bod 1. ZDP  
Ze stávajícího znění ZDP není jasné, zda se doba „nejméně 10 let“ 
počítá jako 120 kalendářních měsíců od první výplaty penze, nebo zda 
bude splněna také při výplatě 120 měsíčních splátek. 
Příklad: 
Poplatník pobírá penzi celkem ve 120 měsíčních splátkách. První 
výplatu penze obdrží 5. ledna 2016, poslední 5. prosince 2025.  
  
Návrh 
Navrhujeme upřesnit, že doba nejméně 10 let znamená v případě 
pobírání měsíčních splátek nejméně 120 měsíčních splátek. 

Vysvětleno. 
Lhůta je vymezena časově, nikoliv počtem splátek, řešení je tedy 
potřebné hledat ve vymezení časového úseku. Je otázkou metodického 
zpřesňujícího výkladu, vhodné tedy řešit v rámci doplnění Pokynu D -
22. 
V uvedeném případě lze považovat lhůtu za splněnou, neboť je patrné, 
že období lhůty deseti let je naplněno. Zákonem není vymezeno přesné 
časové období naplňující časový úsek 10 x 365 dnů.   

23. Komora daňových 
poradců 

41. D A.36. K § 4a 
Návrh 
V § 4a se doplňuje písmeno q) člena spolku přijatý v souvislosti 
s výkonem hlavní činností spolku. (§217 zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník). 
 
Zdůvodnění 
Tento návrh vychází ze skutečnosti, že se v odborné i laické veřejnosti 
začínají objevovat názory, že členovi spolku vzniká nepeněžní příjem 
v okamžiku, kdy se bez zaplacení zúčastní např. turistického výletu, na 
kterém spolek uhradí jízdenku, vstupné na zámek, oběd v restauraci a 
ubytování v kempu. Domníváme se však, že členovi spolku takto 
bezúplatný příjem nevzniká. V případě této shody je tento návrh 
nadbytečný. 

Nevyhověno. 
Vznikl-li by bezúplatný příjem, byl by dle § 10 zákona o daních z 
příjmů a aplikoval by se na něj limit dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 5. 
Lze vyjít i z toho, že v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani 
z převodu nemovitostí tento příjem též nebyl v zásadě přidaňován i bez 
existence explicitního ustanovení (viz předchozí připomínky o 
doporučení se při nejasnostech řídit tehdejší praxí). 

23. Komora daňových 
poradců 

42. D A.37. K § 6 odst. 6 ZDP  
Návrh 
V případě použití vozidla zaměstnancem k soukromým účelům 
doporučujeme zjednodušení spočívající v tom, že by u takovýchto 
automobilů nemusela být vůbec vedena kniha jízd (a to ani pro účely 
DPH) a došlo by k navýšení příjmů zaměstnance oproti současné 1% se 
vstupní ceny automobilu. Řešení by bylo dobrovolné, tzn. nemuselo by 
být použito povinně. Příklady možných alternativ o jakou výši příjmu 
by se mělo jednat, jsou uvedeny níže.  
 
Zdůvodnění  
Cílem úpravy by mělo být zejména: 

Nevyhověno. 
Obecně platí, že paušalizace je určitým znepřesněním. Pokud je pak dán 
výběr mezi reálným stavem a výpočtem dle paušálu, jedná se vždy o 
určitý daňový bonus a prostředek optimalizace. 
V tomto kontextu by tedy byla administrativní úspora spočívající 
v nepotřebnosti vedení knihy jízd vykoupena daňovou distorzí mezi 
poplatníky, kteří využívají služební vůz více, než předpokládá paušál a 
těmi, kteří nikoliv. V tomto kontextu by se tedy poskytovala úleva na 
zdanění určitého typu naturálního plnění, která může s ohledem na 
nastavení výše paušálu být též fiskálně znatelná. 
Ve Spolkové republice Německo, která je předkládána jako vhodné 
řešení, jsou na tento paušál rozporuplné názory, přičemž tento paušál 
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i) Zjednodušení administrativní náročnosti určení soukromého použití 
(bez nutnosti vést knihu jízd za každé vozidlo/každého zaměstnance). 
ii) Použití stejného způsobu určení soukromého užití pro účely daní 
z příjmů a DPH. 
 
Na základě výše uvedeného se nám jeví jako nejvhodnější španělský 
nebo německý model (viz.dále). 
 
Při správném stanovení paušálu za soukromé užití by dle našeho 
názoru nemělo docházet ke snížení příjmů státního rozpočtu a zároveň 
by došlo k významnému ulehčení administrativní zátěže poplatníků. 
Zahraniční úprava: 
 
Německo 
Za nepeněžní příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1% ceny 
vozu měsíčně. Hodnotu pohonných hmot spotřebovaných pro 
soukromé účely lze určit na základě knihy jízd. Alternativně je však 
možné hodnotu pohonných hmot spotřebovaných pro soukromé účely 
určit paušálně, a to obecně ve výši 0,03% ceny vozu měsíčně za každý 
km mezi místem zaměstnání a bydlištěm zaměstnance.  
 
Španělsko 
V případě, kdy motorové vozidlo vlastní zaměstnavatel a poskytne ho 
zaměstnanci i k soukromým účelům se za příjem zaměstnance považuje 
částka ve výši 20% ceny vozu ročně. Tato částka zahrnuje veškeré 
náklady související s provozem motorového vozidla (daně, pojištění, 
palivo). 
 
Itálie 
Výše příjmu zaměstnance související s motorovým vozidlem 
poskytnutým zaměstnavatelem i pro soukromé účely je každoročně 
stanovena zvláštní institucí (Automobile Club d’Italia). Tato částka 
zahrnuje také související náklady včetně paliva spotřebovaného pro 
soukromé účely. 
 
Slovensko 
Obdobná úprava jako v České republice. Za příjem zaměstnance je 
v souvislosti s použitím motorového vozidla poskytnutého 
zaměstnavatelem i pro soukromé účely považována částka ve výši 
1% hodnoty vozidla měsíčně. Tato částka se však počínaje 2. 
kalendářním rokem snižuje o 12,5% za každý kalendářní rok. 
Soukromou spotřebu pohonných hmot nelze určit paušálně, poměr 
soukromého a pracovního užití vozidla se tak stanoví na základě knihy 
jízd (či obdobné evidence). 

není dominantně vnímán jako administrativní zjednodušení, ale jako 
daňová úleva, která má výrazný fiskální negativní efekt. Zároveň je 
v tomto kontextu zmiňována též distorzivita, která se projevuje 
například nadměrným používáním vozů namísto hromadné dopravy. 
Dále lze uvést, že lze očekávat do budoucna snižování nákladů na 
administrativu spojenou s vedením knihy jízd, a to s ohledem na 
vzrůstající elektronizaci jak v automobilovém průmyslu, tak v rámci 
zařízení lidské potřeby (např. „chytré“ mobilní telefony). V tomto 
kontextu existují již dnes snadno dostupné aplikace umožňující 
automatickou či poloautomatickou evidenci jízd, která je méně náročná 
než „papírová“. 
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Maďarsko 
Použití vozidla poskytnutého bezúplatně zaměstnavatelem zaměstnanci 
je osvobozeno od daní z příjmů. Určení soukromé spotřeby pohonných 
hmot se provádí na základě knihy jízd (či obdobné evidence). 

23. Komora daňových 
poradců 

43. Z A.38. K § 16a ZDP - zásadní 
Zdůvodnění 
V rámci projednávání problematiky solidárního zvýšení daně na GFŘ 
jsme mimo jiné upozorňovali na problém, který může způsobit situace, 
kdy poplatník docílí v rámci příjmů dle § 7 ZDP daňovou ztrátu. Na 
tuto věc jsme upozorňovali i v rámci našich předchozích připomínek. 
V rámci této souvislosti jsme mimo jiné upozorňovali na to, že 
vycházet pouze ze závěru, že pojem základ daně znamená kladné číslo, 
není možné, protože při striktní aplikaci takového závěru by některá 
ustanovení v  ZDP byla neaplikovatelná na ztrátové poplatníky, což 
není výklad, který by byl v souladu se smyslem ZDP (např. § 23 odst. 
4, 7 a 10 ZDP). Mimo to by striktní přístup vycházející z toho, že 
v případě docílení daňové ztráty bude pro účely výpočtu solidárního 
zvýšení daně akceptováno pouze kladné číslo s tím, že tato ztráta již 
nebude dále vůbec zohledněna, mohl vést až k absurdním závěrům, kdy 
by míra zdanění byla vyšší než 100%. Příkladem může být situace, kdy 
podnikatel v jednom roce nakoupí zásoby za 3 mil. Kč a v druhém roce 
je prodá za 3,1 mil. Kč. Jeho reálný zisk z dané transakce je 100 tis. 
Kč. Pokud bychom pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně 
nezohlednili ztrátu, kterou docílil v prvním roce, znamenalo by to, že 
výše jeho zdanění v roce druhém by při zohlednění solidárního zvýšení 
daně byla vyšší jak 100 % (3,1-1,2*0,07). Takovéto zdanění by v 
souladu s judikaturou NSS a US bylo jednoznačně protiústavní. 
 
Proto bychom pro odstranění těchto závěrů a předejití výkladovým 
problémům navrhovali, aby přímo z textu zákona vyplývala možnost 
při výpočtu solidárního zvýšení daně zohlednit ztrátu, kterou poplatník 
docílí v rámci příjmů dle § 7 ZDP. Předchozí novela tuto otázku řeší z 
hlediska možnosti kompenzovat pro účely solidárního zvýšení daně 
ztrátu z podnikání s příjmy dle § 6 ZDP bohužel však neřeší výše 
uvedený problémy ztráty z předchozích let. 
 
Obdobná situace, kdy nejsou zohledňovány daňové ztráty dosažené 
poplatníkem z příjmů podle § 7 ZDP, nastává u osvobození důchodů a 
penzí podle § 4 odst. 3 ZDP.  
 
Z hlediska doby kompenzace daňové ztráty bychom doporučovali vyjít 
z doby 5 let, kdy je možné ztrátu uplatnit jako odčitatelnou položku od 
základu daně ale s tím, že uplatnění v rámci výpočtu solidárního 

Nevyhověno. 
Požadavek nad rámec zadání se týká zavedení další výjimky do zákona. 
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zvýšení daně by nemuselo korespondovat s uplatněním ztráty jako 
odčitatelné položky od základu daně. Jde totiž o dva samostatné 
výpočty, které spolu nemusejí souviset a navazovat na sebe (ztráta se 
uplatňuje jako odčitatelná položka od celkového základu daně při 
případném zohlednění ztráty dle § 9 ZDP, kdežto v tomto případě se 
jedná o způsob výpočtu solidárního zvýšení daně). 
 
Návrh 
Pro odstranění výkladových problémů navrhujeme po zbývající dobu 
uplatňování solidárního zvýšení daně upravit znění § 16a ZDP tak, aby 
bylo zcela jednoznačné, že v případě, kdy poplatník docílí v rámci 
základu daně dle § 7 ZDP daňovou ztrátu, bude možné tuto ztrátu 
následně kompenzovat při výpočtu solidárního zvýšení daně 
s případným ziskem (kladným základem daně) docíleným v rámci 
příjmů dle §7 ZDP. 

23. Komora daňových 
poradců 

44. D A.39. K §19 odst. 3 písm. b) (návazně na bod 39) 
S rozšířením okruhu subjektů, které mohou využít osvobození příjmů 
z podílů na zisku a z převodu podílu na dceřiné společnosti, o tzv. 
rodinné fundace obecně souhlasíme.  
 
Navrhujeme dále, aby okruh těchto subjektů byl rozšířen o tzv. private 
equity fond, tedy investiční fond splňující určité věcné podmínky a 
mající právní formu komanditní společnosti na investiční listy (ksil).  
 
V případě takového fondu dochází k neodůvodněnému znevýhodnění 
investice prováděné prostřednictvím tohoto typu fondu ve srovnání 
s investicí provedenou jiným typem fondu (a.s. nebo s.r.o.) nebo 
investicí provedenou individuálně, neboť fond, který drží kvalifikované 
podíly na dceřiných společnostech, zdaní příjem poprvé u sebe a 
podruhé dochází ke zdanění příjmu při výplatě investorům. To ve svém 
důsledku omezuje využívání institutu private equity fondu v ČR.  
 
Problematika private equity fondu je dlouhodobě diskutována 
s Ministerstvem v rámci tzv. koncepce rozvoje kapitálového trhu, 
Ministerstvo obecně souhlasí s uplatněním režimu pro private equity 
fond a má k dispozici návrh definice private equity fondu, která by 
zajistila ochranu proti zneužití režimu.  
 
V případě souhlasu by bylo nutné upravit rovněž v tomto smyslu 
návazná ustanovení, zejména ust. §19 odst. 3 písm c)). 

Nevyhověno. 
Jedná se o návrh zásadní změny zákona o daních z příjmů, která 
nemůže být realizována v této novele. Ministerstvo financí v současné 
době zvažuje rozšíření okruhu subjektů, na které by se vztahovalo 
osvobození podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) zákona o daních z 
příjmů, ale je třeba ještě vyhodnotit veškeré dopady navrhované úpravy 
a případný návrh nové úpravy musí projít řádným připomínkovým 
řízením. 

23. Komora daňových 
poradců 

45. D A.40. K§19 odst. 11 ZDP 
Navrhujeme výše uvedené ustanovení ze zákona vypustit. 
Z odůvodnění doplnění tohoto ustanovení do zákona je patrno, že jeho 
cílem bylo řešení problematiky zdaňování investičních fondů, kdy se 

Nevyhověno. 
Důvodem aplikace dividendové směrnice je odstranění dvojího zdanění 
zisků, v případě je jedna ze společností od daně z příjmů osvobozena 
nebo podléhá dani se sazbou ve výši 0 %, nelze hovořit o dvojím 
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předpokládalo jejich zdaňování sazbou nula a z toho následně 
dovozované vyloučení osvobození ve vztahu mateřská a dceřiná 
společnost. V zákoně pak bylo zvoleno jiné řešení, kdy byla schválena 
definice základního investičního fondu, který může uplatnit sazbu 5% 
DPPO. Z tohoto hlediska je tedy uvedená úprava nadbytečná. Mimo to 
může působit v praxi zbytečné výkladové problémy. V rámci ČR byly 
tyto výkladové problémy odstraněny tím, že v pokynu GFŘ D-22 je 
výslovně uvedeno, že uvedená restrikce se nevztahuje na slevy na dani 
a odčitatelné položky. Pak ale je dle našeho názoru uvedená množina 
prázdná, protože si nedovedeme představit, co by mělo být onou 
obdobnou úlevou na dani, na kterou by předmětná restrikce měla 
dopadat. Mimo to bude tato restrikce působit problémy ve vztahu 
k zahraničí, kdy nevíme, co má být považováno z hlediska 
zahraničních právních předpisů za onu obdobnou úlevu na dani, která 
by měla vést ke ztrátě osvobození. Dále se domníváme, že je nelogické, 
aby uvedená restrikce dopadala i na situace, kdy si poplatník může 
zvolit osvobození či obdobnou úlevu na dani, ale on se rozhodne zvolit 
zdanění. Nerozumíme tomu, proč by v tomto případě mělo dojít ke 
ztrátě nároku na osvobození od daně. Domníváme se, že by mohlo být 
minimálně sporné, zda takováto restrikce není v rozporu se Směrnicí. 
Dalším výkladovým problémem uvedené úpravy pak může být 
v posledním písmeni zmiňovaná sazba daně ve výši nula. Z úpravy 
není zřejmé, zda jde o sazbu nominální nebo efektivní. Mimo to, 
v některých zemích (např. Švýcarsko) máme korporátní daň jak na 
úrovni celostátní, tak na úrovni regionální (ve Švýcarsku federální a 
kantonové daně). Vzniká potom otázka, které z těchto daní musejí mít 
nulovou sazbu, aby se uplatnila daná restrikce.  
 
Návrh  
Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme vypuštění § 19 
odst. 11 ZDP, resp. minimálně alternativně vypuštění písm. b) a c) 
daného ustanovení. 

zdanění. Naopak v případě aplikace osvobození by došlo k tzv. dvojímu 
nezdanění, což je situace, která je v rozporu s aktuální intenzivní 
snahou Komise EU i Ministerstvo financí ČR zamezit agresivnímu 
daňovému plánování. 

23. Komora daňových 
poradců 

46. D A.41. K § 20b ZDP 
Podle současného znění § 20b ZDP není zřejmé, zda příjmy ze zdrojů v 
zahraničí z titulu „vrácení vloženého kapitálu ze společnosti“ spadají 
do samostatného základu daně, anebo by měly být zahrnuty do běžného 
základu daně. Nejasnost vychází z rozdílné textace předmětného 
ustanovení a ustanovení § 10 odst. 1 písm. g), § 36 odst. 1 písm. b) bod 
1 a § 36 odst. 2 písm. e) ZDP. 
 
V souvislosti s doporučenými změnami souvisejícími s navrhovaným 
vypuštěním § 5 odst. 10 písm. d) ZDP (viz komentář k bodu 16) 
bychom doporučovali upravit i § 20b ZDP tak, že výčet zde uvedených 
příjmů bude rozšířen o příjmy z vrácení emisního ážia, případně také o 

Nevyhověno. 
Nedomníváme se, že stávající text působí výkladové obtíže. Nicméně 
vhodnost navržené úpravy zvážíme a případně navrhneme v další 
novele zákona o daních z příjmů. 
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příjmy z vrácení příplatku mimo základní kapitál. Teoreticky by mělo 
stačit uvést pouze příjmy z vrácení emisního ážia, ale z důvodu 
konzistentnosti úpravy v ZDP by bylo asi vhodnější uvést oba druhy 
příjmů. Dovětek „jim obdobná plnění“ pak zajistí, že veškeré příjmy ze 
zdrojů v zahraničí z titulu „vrácení vloženého kapitálu ze společnosti“ 
jednoznačně spadnou do samostatného základu daně. 

23. Komora daňových 
poradců 

47. D A.42. K § 23 odst. 3) písm. a bod 19 ZDP 
 Navrhujeme, aby předmětná úprava byla vyloučena v případě vztahu 
mezi daňovými rezidenty. Uvedená úprava de facto vede k tomu, že z 
titulu cen obvyklých dochází pouze ke zvýšení základu daně, pokud 
není rozdíl dorovnán (jestliže je rozdíl dorovnán, tak logicky nedochází 
už k rozdílu mezi cenou sjednanou a cenou obvyklou). Domníváme se, 
že takový závěr je v rozporu s principem úpravy základu daně z titulu 
cen obvyklých v rámci tuzemska, kdy cílem by mělo být zabránit 
v přesunech ztrát či jiných daňových výhod mezi poplatníky pomocí 
neobvyklých cen. Pak by ale výsledkem daňových úprav měla být 
situace taková, jako kdyby k rozdílu v cenách obvyklých nedošlo. To 
ale uvedené znění § 23 odst. 3 písm. a) bod 19 ZDP nezaručuje, kdy 
důsledkem je, že z titulu porušení cen obvyklých dochází  pouze 
k doměření daně a úprava tak de facto představuje sankci, nikoliv 
úpravu základu daně. 
 
Návrh 
Na základě výše uvedeného navrhujeme omezit aplikaci § 23 odst. 3 
písm. a) bod 19 v případě vztahu mezi dvěma daňovými rezidenty. 

Nevyhověno. 
V případě, kdy je využit postup podle § 23 odst. 7 zákona daních 
z příjmů a základ daně je u poplatníka snížen v souvislosti s doměřením 
daňové povinnosti u s ním spřízněné osoby a rozdíl v transferových 
cenách není mezi těmito spojenými osobami vypořádán, stává se 
z rozdílu de facto dar. Tomu odpovídá stávající daňový režim. 

23. Komora daňových 
poradců 

48. D A.43. K § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 
Navrhujeme doplnit: 
K těmto pohledávkám lze uplatnit výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 
odst. 4. 
 
Zdůvodnění 
Úpravy uvedené pod body 1 a 2 umožňují jak základ daně zvýšit, tak 
základ daně snížit. Pouze úprava v bodu 3 neumožňuje uplatnit výdaje, 
přestože ty prokazatelně při výkonu činnosti nastávají. Současná 
úprava je diskriminační ve vztahu k poplatníkům, kterým jejich 
dlužníci neuhradili pohledávky. Odvádějí tak státu na dani a pojistném 
výrazně více než podnikatelé, kteří své pohledávky uhrazeny dostali. 

Nevyhověno. 
Do zákona nelze doplňovat výjimky tak, aby to pro poplatníka bylo 
vždy výhodné.  
Poplatník se může svobodně rozhodnout, zda je pro něho výhodnější 
uplatnit výdaje paušální částkou nebo ve skutečné doložené výši. Zákon 
nemůže řešit veškeré postupy tak, aby poplatník daň neplatil. 

23. Komora daňových 
poradců 

49. Z A.46. K § 24 odst. 2 písm. r) ZDP  - Příjem nerezidenta z prodeje 
akcií -zásadní  
Dle nám dostupných informací zastává Ministerstvo financí 
dlouhodobě názor, že daňový nerezident při prodeji akcií může 
postupovat pouze podle § 24 odst. 2 písm. w) ZDP (viz. KV 
310/08.09.10 ze dne 13.10.2010). Podle této interpretace má daňový 
rezident, který realizuje při prodeji ztrátu a postupuje podle § 24 odst. 2 

Vyhověno.  
V § 24 odst. 2 písm. w) byla za slova „ mikro účetní jednotkou podle 
právních předpisů upravujících účetnictví“ doplněna slova „ nebo 
daňovým nerezidentem, který je  povinen podle právního řádu státu, 
podle kterého je založen nebo zřízen, vést účetnictví, a příjem z prodeje 
cenného papíru není přičitatelný jeho stálé provozovně na území České 
republiky.“. 
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písm. r) ZDP, výhodnější daňový režim ve srovnání s daňovým 
nerezidentem. Dle judikatury SDEU je v těchto případech daňový 
nerezident bezpochyby ve srovnatelné situaci s daňovým rezidentem 
(například rozhodnutí C-265/04, Margaretha Bouanich a C-562/07, 
Komise EU versus Španělsko). Z toho vyplývá, že daňový nerezident, 
který by splňoval podmínky zákona o účetnictví pro oceňování akcie 
reálnou hodnotou, by měl mít možnost postupovat podle § 24 odst. 2 
písm. r) ZDP. Interpretace Ministerstva financí je tedy v přímém 
rozporu se základními svobodami zakotvenými ve Smlouvě o 
fungování Evropské unie (konkrétně volným pohybem kapitálu). 
 
Daňově neuznatelná ztráta z prodeje pro nerezidenty je navíc 
nesystémová, protože ustanovení písm. w) má podle vyjádření MF ČR 
mířit na to, aby akcionáři mající velký vliv na společnostech nemohli 
manipulovat s hodnotami těchto firem a pak ve svých knihách nemohli 
generovat ztrátu z prodeje podílu, jehož hodnotu ovlivnili. Písm. r) 
naopak míří na malé balíky cenných papírů. 
 
S ohledem na výše uvedené doporučujeme do ZDP výslovně zakotvit, 
že daňový nerezident může při prodeji akcií postupovat podle § 24 
odst. 2 písm. r) ZDP, nebo doplnit ustanovení o daňovém nerezidentovi 
do § 24 odst. 2 písm. w), v rámci bodu 72. 
 
Doporučujeme doplnit za slova „mikro účetní jednotkou“ slova „nebo 
daňového nerezidenta, pokud cenný papír není přičitatelný jeho stálé 
provozovně na území České republiky“.  

 
 

23. Komora daňových 
poradců 

50. Z A.47. K § 24 odst. 7 ZDP a §  25 odst. 1 písm. zk) ZDP - zásadní 
A.47.1. Návrh změny 
V § 24 odst. 7 ZDP se v závěrečné části ve větě čtvrté vypouští slovo 
„přímo“.  
 
Zdůvodnění 
Legislativně technická úprava sjednocující text umožňující zvýšit 
daňovou nabývací cenu o daňově neuznatelné náklady dle § 25 odst. 1 
písm. zk) ZDP s obdobným textem v § 24 odst. 2 písm. r) ZDP.   

Nevyhověno 
Ustanovení § 24 odst. 7 věta čtvrtá, § 25 odst. 1 písm. zk) a § 24 odst. 2 
písm. r) zákona o daních z příjmů jsou provázány a nelze k nim 
přistupovat autonomně. V kontextu ustanovení § 24 odst. 7 vnímáme 
určitou disproporci mezi přímými a nepřímými náklady, kterou je třeba 
zanalyzovat a případný přístup k oběma výdajům narovnat. Toto 
narovnání se musí provést v kontextu vzájemného propojení všech 
ustanovení. 

23. Komora daňových 
poradců 

51. Z A.47. K § 24 odst. 7 ZDP a §  25 odst. 1 písm. zk) ZDP - zásadní 
A.47.2. Návrh změny 
V § 24 odst. 7 ZDP se v závěrečné části ve větě osmé nahrazují slova „ 
při snížení základního“ textem „při snížení vlastního kapitálu“.  
 
Zdůvodnění 
Nabývací cena se již nyní zvyšuje o plnění o vlastního kapitálu (nikoli 
pouze základního). Zrcadlově by poplatníci měli přednostně snižovat 
nabývací cenu při výplatách z vlastního kapitálu (úprava byla v roce 

Vyhověno jinak.  
Byla reformulována poslední věta v § 24 odst. 7 zákona o daních z 
příjmů tak, aby bylo potvrzeno, že nabývací cena se snižuje i o tu část 
nabývací ceny, o kterou byl snížen základ daně pro daň vybíranou 
srážkou. 
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2015 předjednána se zástupci GFŘ). 

23. Komora daňových 
poradců 

52. Z A.47. K § 24 odst. 7 ZDP a §  25 odst. 1 písm. zk) ZDP - zásadní 
A.47.3. Návrh změny 
V § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP se ve větě druhé vypouštějí slova „režijní 
(nepřímé)“ a „režijních (nepřímých)“. 
 
Zdůvodnění 
Tím, že se umožní používat paušalizaci nákladů u veškerých nákladů, 
které jsou daňově nerelevantní dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP, dojde 
k výraznému zjednodušení a odstranění mnohých výkladových 
problémů, které předmětné ustanovení v současné době v praxi působí. 
Obdobná úprava umožňující paušalizaci veškerých nákladů daňově 
nerelevantních dle tohoto ustanovení je používána i v jiných zemích 
EU. 

Nevyhověno. 
Není záměrem stanovovat paušální limit na daňovou neuznatelnost 
nákladů mateřské společnosti přímo souvisejících s držbou podílů 
v dceřiné společnosti.  
Dosavadní význam § 25 odst. 1 písm. zk) zákona o daních z příjmů 
spočívá v daňovém neuznání výdajů, které se vynakládají na držbu 
dceřiné společnosti, tj. přímo souvisejí s příjmy, které jsou osvobozené. 
Omezení režijních nákladů je dáno toliko pro nepřímé výdaje, kde může 
být problém s klíčování těchto výdajů. Zastropování daňové 
neuznatelnosti výdajů, které přímo souvisí s osvobozeným příjmem, jde 
proti smyslu úpravy tohoto ustanovení.  
 
 

23. Komora daňových 
poradců 

53. D A.48. K § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP 
Návrh změny 
Znovu navrhujeme doplnění, že se jedná pouze o přímou závislost mezi 
úroky a ziskem. Ze zákona není zcela zřejmé, co je myšleno slovem 
„převážně“. Navrhujeme toto upřesnit v textu zákona nebo slovo 
„převážně“ úplně vypustit. 
 
Zdůvodnění 
V ZDP není stále definováno, zda se jedná o závislost přímou nebo 
nepřímou (přitom již bylo řešeno v rámci KV). Dále není zcela zřejmé, 
co je myšleno slovem „převážně“. Navrhujeme doplnit v přímo v textu 
zákona nebo úplně vypustit. 

Nevyhověno.  
Došlo by k dvojímu nezdanění. V současném znění ustanovení nelze 
slovo „převážně“ vypustit, neboť by se nově toto ustanovení vztahovalo 
pouze na situace, kdy výnos cenného papíru „závisí zcela na zisku“, což 
je parametr, jehož splnění se lze velmi snadno vyhnout. Touto úpravou 
by se se všemi hybridními instrumenty začalo zacházet jako s 
dluhovými nástroji, což je v rozporu se záměrem daného ustanovení. 
Tato úprava by vedla k účelové záměně výplaty podílů na zisku za 
výplatu úroků hybridního instrumentu.  
Slovo „převážně“ je výraz s vlastním obsahem a zavádění definice 
takového výrazu by vedlo spíše ke kazuistice. 
 

23. Komora daňových 
poradců 

54. D A.49. Přecenění při převzetí jmění FO K § 30 odst. 10 písm. a) ZDP  
A.49.1 Návrh úpravy 
V § 30 odst. 10 písm. a) se na konci doplňují slova „s výjimkou 
poplatníka uvedeného v § 2, který nabyl jmění převodem jmění na 
společníka, u majetku nabytého převodem jmění na společníka,“ 
 
Důvodová zpráva 
Fyzická osoba, která nabyla majetek převodem jmění, je neoprávněně 
krácena na svém majetku, když podle dosavadního znění § 30 odst. 10 
písm. a) je povinna jako právní nástupce zaniklé společnosti 
pokračovat v odepisování započatém zaniklou společností. Důvodem je 
skutečnost, že podle § 10 odst. 1 písm. j) je fyzická osoba povinna 
zahrnout nepeněžní příjem z převzetí jmění společníkem do dílčího 
základu daně z příjmů, a to v ocenění podle zvláštního právního 
předpisu. Podle dosavadní právní úpravy však nemůže jako právní 
nástupce zaniklé společnosti, jejíž jmění převzala, použít reprodukční 
pořizovací cenu zjištěnou podle zvláštního právního předpisu, ačkoliv 

Nevyhověno. 
Požadavek se týká zavedení další výjimky do zákona. Postup bude 
řešen komplexně doplněním obecného ustanovení o změně hospodaření 
s majetkem. 
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tato cena vešla do ocenění jmění pro účely daně z příjmů fyzických 
osob. 

23. Komora daňových 
poradců 

55. D A.49. Přecenění při převzetí jmění FO K § 30 odst. 10 písm. a) ZDP  
A.49.2 Alternativním komplexní řešení, o kterém jsme diskutovali v 
rámci vypořádání podmětů KDP ČR je mít možnost zdaněné přecenění 
při převzetí jmění společníkem FO odpisovat podobně jako goodwill 
nebo oceňovací rozdíl z titulu nákupu obchodního závodu dle § 23 
odst. 15 ZDP. 

Nevyhověno. 
Požadavek se týká zavedení další výjimky do zákona. Postup bude 
řešen komplexně doplněním obecného ustanovení o změně hospodaření 
s majetkem. 

23. Komora daňových 
poradců 

56. D A.50. K § 35 ZDP  
Návrh změny:  
V § 35 navrhujeme doplnit nový odst. 5 tohoto znění: „Toto ustanovení 
se použije na všechny zaměstnance ve smyslu § 6 odst. 2 tohoto 
zákona.“ 
 
Zdůvodnění 
Prvotně vycházíme z předpokladu, že jak v minulosti, tak i po 1.1.2014 
platí, že se na všechny příjemce příjmů ze závislé činnosti dle § 6 ZDP 
pohlíží rovnoprávně napříč celého ZDP  - tzn. že jakákoli úprava např. 
daňově účinných položek v § 24 se použije pro daňovou účinnost 
těchto nákladů u zaměstnanců v pracovním poměru, ale i u 
zaměstnanců vykonávajících funkci pro korporaci na základě smlouvy 
o výkonu funkce. Tento rovnoprávný přístup dle našeho názoru platí 
bez ohledu na to, zda ZDP v daném konkrétním ustanovení používá 
pojmy pracovního práva či nikoli – viz. např. § 24 odst. 2 písm.j) ZDP 
používá pojmy pracovního práva, ale plnění zde obsažená budou 
daňově účinným nákladem za stanovených podmínek, i když budou 
poskytována členovi orgánu obchodní korporace, který bude mít příjmy 
z titulu výkonu této funkce. Stejně dle našeho názoru tento závěr platil 
do konce roku 2013 a nadále platí i po 1.1.2014 pro zaměstnance 
mající příjmy ze závislé činnosti na základě právního úkonu - jednání 
realizovaného dle zahraničního práva. 
 
Určitou výjimkou z tohoto logického rovného přístupu se stala 
problematika možného uplatnění slevy dle § 35 ZDP, a to v návaznosti 
na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Proto zejména v návaznosti 
na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 9 Afs 33/2012 – 35 
navrhujeme uvedené doplnění ZDP, a to za účelem navození právní 
jistoty a vyloučení pochybností ohledně přístupu k členům orgánů 
korporací a dále k osobám majícím příjmy ze závislé činnosti na 
základě smlouvy dle zahraničního práva při uplatnění slevy upravené v 
§ 35 ZDP. 
 
Dle našeho názoru není důvodné, aby byli členové orgánů korporací či 
osoby vykonávající závislou činnost na základě smlouvy dle 

Nevyhověno. 
Smyslem této slevy je podpořit zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, přičemž se vychází ze zákona o zaměstnanosti (viz též 
argumentace ve zmíněném rozsudku). 
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zahraničního práva diskriminováni z důvodu nemožnosti uplatnění 
slevy dle § 35 ZDP, a to o to více, když se jedná o nástroj podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
V koncentrované podobě je důvod našeho návrhu a zásadní podstata 
právního názoru Nejvyššího správního soudu obsažena zejména v této 
části uvedeného rozhodnutí – cit.: 
 
Uvedená legislativní zkratka zahrnuje sice i členy statutárního a 
dozorčího orgánu 
obchodní společnosti, avšak ustanovení § 35 odst. 2 zákona o daních z 
příjmů ji svým výslovným zněním vylučuje z aplikace. V daném 
případě dal totiž zákonodárce – prostřednictvím zmíněných 
pracovněprávních institutů – dostatečně jasně najevo odlišné chápání 
pojmu zaměstnanec v § 35 zákona o daních z příjmů, které odpovídá 
shora uvedeným souvislostem a smyslu, pro který byla předmětná 
právní úprava vůbec přijata; k tomu srov. nález Ústavního soudu ze dne 
22. 9. 1999, sp. zn. II. ÚS 422/97, publikovaný pod č. 129, sv. 15, str. 
229 Sb. n. u. US, dle kterého: „…je třeba vyjít z obvyklé zásady, že pro 
pojem platí definice, která je již v textu zákona obsažena a že stejné 
termíny označují pojmy se stejným obsahem a významem, pokud 
zákonodárce nedal dostatečně jasně najevo svůj úmysl, 
aby byly chápány odlišně“. 
 
Pro účely uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů 
proto nelze - s odkazem na legislativní zkratku „zaměstnance“ v § 6 
téhož zákona – odhlédnout od charakteru právního vztahu mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem; ten může být toliko pracovněprávní, 
nikoli též obchodněprávní, jak se domnívá stěžovatel. 
Vztah mezi obchodní společností a členem statutárního či dozorčího 
orgánu, pokud jde o výkon funkce tohoto orgánu, nikdy nemůže být 
pracovněprávním vztahem, tj. právním vztahem vznikajícím při výkonu 
závislé práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jeho základním 
definičním znakem je vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi 
smluvními stranami. 
 
Naproti tomu vztah mezi obchodní společností a členem statutárního 
orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze 
smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá 
jiné určení práv a povinností; srov. § 66 odst. 2 a § 566 a násl. zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Obdobně i člen dozorčí rady je ke společnosti vázán obchodněprávním 
vztahem, který se primárně řídí smlouvou o výkonu funkce. Nicméně i 
u statutárního či dozorčího orgánu obchodní společnosti je možné, aby 
byl mezi jeho členem a společností uzavřen pracovní poměr, kde 
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druhem práce bude jiná činnost než výkon funkce statutárního či 
dozorčího orgánu. 

23. Komora daňových 
poradců 

56. D A.51. Zavedení definice zahraničního svěřenského fondu a jiných 
srovnatelných zahraničních jednotek pro účely ZDP 
Návrh změny 
Navrhujeme zavést do ZDP definici (i) zahraničního svěřenského 
fondu či (ii) jiných srovnatelných zahraničních jednotek pro účely 
ZDP. 
Ad (i) U zahraničního svěřenského fondu („ZSF“) by se mohlo jednat o 
tyto charakteristiky (body 1-3 závěru KV č. 421/26.02.14): 
ZSF je vytvořen vyčleněním majetku zakladatele tak, že majetek je 
svěřen správci k určitému účelu smlouvou, nebo pořízení pro případ 
smrti, 
Jeho správce majetek drží a spravuje, vykonává vlastnická práva 
k majetku vlastním jménem a na účet ZSF,  
jeho majetek je ve vlastnictví nikoho (není ani vlastnictvím správce, ani 
vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím obmyšleného apod.), 
 
Zdůvodnění  
V ZDP chybí obecná definice pro srovnatelnost zahraničních 
jednotek/osob s osobami dle českých zákonů.  
 
Ad (i) – doporučujeme srovnávat ZSF na základě charakteristik jejich 
fungování a nikoliv na základě např. právní a daňové subjektivity 
(daňové rezidence). Tyto formální podmínky nejsou v souladu s EU 
principy a judikaturou soudního dvora EU, která jasně proklamuje, že 
pokud v právu jednoho státu neexistuje druh společností se stejnou 
právní formou, jakou má společnost založená podle práva jiného státu, 
srovnatelnost těchto institutů by se měla posuzovat podle způsobu 
jejich fungování, nikoliv dle jejich právní formy či daňového statutu ve 
státě založení (viz např. rozsudky C-338/11 

Nevyhověno. 
Výslovná definice zahraničního svěřenského fondu by narušovala 
koncepci uplatňovanou v daňových zákonech, podle které hovoří-li 
ustanovení daňového zákona o konkrétním institutu, vztahuje se i na 
zahraniční instituty obdobného charakteru. V opačném případě, tedy 
má-li se dané ustanovení týkat pouze institutu českého práva, se 
používá dovětek odkazující na příslušný zákon, kterým je daný institut 
upraven, např. „svěřenský fond podle občanského zákoníku“. Tato 
koncepce zajišťuje jasné rozlišení, kdy se určité ustanovení vztahuje 
pouze na institut podle českého práva a kdy i na jeho zahraniční 
obdoby, a není třeba ji měnit. 
Pokud by byl přijat systém navrhovaný v připomínce, musely by být ve 
všech případech, nejen u svěřenských fondů, výslovně zmíněny 
instituty zahraničního práva, což by vedlo ke ztížení srozumitelnosti 
zákona i k jeho prodloužení, a to i s ohledem na to, že všechny 
zahraniční obdoby právních institutů by musely být definovány. Tuto 
problematiku by bylo vhodné řešit obecnou normou, která by 
vymezovala jakýsi test srovnatelnosti zahraničních obdob institutů 
podle českého práva pomocí obecných kritérií. Je však nutné danou věc 
podrobit analýze a následné diskuzi, tj. k řešení dané problematiky 
nebude přistoupeno v rámci této novely, ale v některé z následujících. 
 

23. Komora daňových 
poradců 

57. D A.52. K bodu 107 (§ 32a odst. 4 ZDP) 
Principiální připomínka: V souvislosti se stanovením doby odepisování 
jako minimální je vhodné výslovně upravit v praxi běžné situace, kdy 
autor chce udělit právo k užívání na neomezenou dobu. Z hlediska 
českého autorského zákona však nelze právo k užívání díla udělat na 
neomezenou dobu, neboť maximální délka ochrany je 70 let od smrti 
autora (§ 27 autorského zákona) a pak se dílo stává tzv. volným, tzn., 
že již u něj uplynula doba trvání majetkových práv, které může autor 
úplatně udělit (§ 28 odst. 1 autorského zákona). 
  
Pokud ve smlouvě není stanovena doba, na kterou je právo k užití díla 
uděleno, popř. je právo uděleno podle smlouvy na dobu neurčitou, pak 
bude tento nehmotný majetek odepisován (minimálně) po dobu 

Nevyhověno. 
Nutno nejprve zanalyzovat. 
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stanovenou v § 32a ZDP.  
 
Pokud ale ve smlouvě bude stanovena doba ochrany dle autorského 
zákona, tzn. 70 let, pak poplatník bude muset odepisovat minimálně 70 
let, ačkoliv právní postavení poplatníka je v obou případech totožné. Je 
tedy vhodné upravit § 32a odst. 4 ZDP v tom smyslu, že postup podle 
věty první se použije pouze v tom případě, kdy doba určitá pro užívání 
nehmotného majetku je kratší, než minimální doba odepisování. 

23. Komora daňových 
poradců 

58. D A.53. K § 38w ZDP 
Navrhujeme snížit sankce uvedené v daném ustanovení. Výše těchto 
sankcí je dle našeho názoru neúměrně vysoká. Tato sankce může být 
v případě osvobozeného prodej dokonce daleko vyšší, než přidaný zisk 
z prodeje, a to i v případě, kdy je oznámení podáno pouze pozdě bez 
výzvy správce daně. V takovém případě by sankce  mohla mít rdousí či 
škrtící efekt, což je v rozporu s ústavními principy, jak opakovaně 
judikovaly ÚS i NSS.        

Nevyhověno. 
Tvrzení, že sankce je příliš přísná, není v tomto případě na místě. 
Primárně je třeba vycházet z toho, že pokuta za neoznámení 
osvobozeného příjmu je sankce vznikající v důsledku porušení zákonem 
stanovené povinnosti. Pokud daňový subjekt řádně plní svoje daňové 
povinnosti, sankce mu nevzniká.  
Navržená maximální výše pokuty v situaci, kdy poplatník vůbec 
nespolupracuje (lze se domnívat, že z  důvodu, že daný příjem chce 
utajit), však reflektuje výši zdanění v případě, že by daný příjem nebyl 
osvobozený. 
Vedle represivního působení, má mít sankce též preventivní povahu, 
čehož je možné dosáhnout pouze při takovém nastavení její výše, která 
je dostatečně odrazující, resp. motivující. 
V současné době se tak neuvažuje o snížení.  

23. Komora daňových 
poradců 

59. D B Připomínky KDP ČR k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty  
B.1. K bodu 3 důvodové zprávy (§ 4 odst. 4 písm. d) bod 1) 
Navrhujeme nahradit slova „ekonomického vlastnictví“ slovy „práva 
nakládat se zbožím jako vlastník“.  
 
Jak plyne z rozsudku Soudního dvora EU v případu C-320/88 
(Shipping and Forwarding Enterprise SAFE), princip ekonomického 
vlastnictví je princip vyvinutý holandskou daňovou správou. Nejedná 
se o unijní pojem. Soudní dvůr byl v tomto rozsudku požádán, aby 
posoudil, zda je možné považovat tento princip za dodání zboží ve 
smyslu čl. 5 Šesté směrnice. Soudní dvůr se tímto požadavkem odmítl 
zabývat s tím, že je na národním holandském soudu, aby tuto otázku 
posoudil. Důvodová zpráva tak využívá pojem, který není nijak 
ukotven v evropském právu (pouze v holandském právu). Navrhujeme 
tedy tento pojem nahradit pojmem, který přímo využívá Směrnice o 
DPH. 

Vyhověno. 

23. Komora daňových 
poradců 

60. D B.2. K bodu 13 důvodové zprávy (§ 11 odst. 3) 
V důvodové zprávě navrhujeme vypustit slova „nebyla naplněna 
podmínka použití pro zdanitelná plnění“. Toto není důvod, proč Soudní 
dvůr EU takto rozhodl. V obecné rovině by plátce nárok na odpočet 
měl podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o DPH, neboť by pořízené zboží 

Vyhověno jinak. 
V daném případě plátci přísluší nárok na odpočet daně (viz body 40-43, 
45 a výrok rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve spojených 
věcech C-536/08 a C-539/08). V novele se tato zásada nově promítá do 
§ 11 odst. 2, v textu důvodové zprávy je uvedeno: „ za těchto okolností 
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použil pro plnění s místem plnění v jiném členském státě, u kterých by 
měl plný nárok na odpočet daně, kdyby se uskutečnila v tuzemsku. 

nelze dané plnění považovat za plnění, která zakládají nárok na odpočet 
daně ve smyslu § 72 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty“. 

23. Komora daňových 
poradců 

61. D B.3. K bodu 16 důvodové zprávy (§ 13 odst. 4 písm. d)), K bodu 19 
důvodové zprávy (§ 14 odst. 3 písm. c)) 
Navrhujeme do důvodové zprávy doplnit, že navržená změna má 
pokrýt vklady nejenom do obchodní korporace a jiných obchodních 
společnosti podle českého práva, ale i do obdobných právnických 
osobo zřízených podle zahraničního práva. V souladu s principem 
neutrality musí být stejné transakce posuzovány stejně bez ohledu 
právo, podle kterého je právnická osoba zřízena. 

Vyhověno. 
 

23. Komora daňových 
poradců 

62. D B.4. K § 21 odst. 1 
Navrhujeme sjednotit den uskutečnění plnění při dodání zboží s čl. 63 
(vazba na čl. 14) Směrnice:  

a)      dnem dodání zboží dle § 13 odst. 1 
Text v písm. b) navrhujeme vypustit a ostatní dvě písmena označit jako 
b) a c). 
Zdůvodnění:  
Text, který navrhujeme, zcela postačí, není důvodu k rozdělování 
dodání na dodání dle kupní smlouvy a dodání jiné. Den převodu práva 
nakládat se zbožím jako vlastník je směrodatný v obou případech. 
Stávající znění je coby reziduum z dávných časů matoucí. 

Vyhověno. 
 

23. Komora daňových 
poradců 

63. D B.5. K bodu 28 (§ 21 odst. 6 věta první) 
Navrhujeme tuto větu nevypouštět. V případě vratných obalů se 
zdaňují jednou částkou veškeré vratné obaly dodané a nevrácené ve 
sledovaném období. Je prakticky nemožné zjistit v okamžiku přijetí 
úplaty (vratné zálohy), zda daný obal bude či nebude vrácen, a tedy, 
zda má či nemá být daň odvedena. To je možné až po uskutečnění 
plnění, tj. po skončení sledovaného období. 

Vyhověno.  
 

23. Komora daňových 
poradců 

64. D B.6. K bodu 31 (§ 21 odst. 8) 
Dle současného navrhovaného znění § 21 odst. 8 rozumíme, že pokud 
je plnění poskytováno po dobu delší jak 12 měsíců, je třeba plnění 
přiznat nejpozději k poslednímu dni každého kalendářního roku. Tzn. 
pokud je plnění poskytováno od března 2017 do konce dubna 2018 (tj. 
14 měsíců), vzniká dle současného navrhovaného znění povinnost 
přiznat plnění k 31. prosinci 2017 a k 30. dubnu 2018. Pokud není 
délka poskytování služeb dopředu ujednána, může vzniknout povinnost 
podat dodatečné DPH přiznání. Pokud je započato s poskytováním 
plnění v průběhu roku, na konci tohoto prvního roku nikdy nemůže být 
plnění poskytováno déle, jak 12 měsíců. Zdanění v prvním roce by tak 
bylo v rozporu se Směrnicí o DPH. Navrhujeme upravit formulaci § 21 
odst. 8 následovně: 
 
(8) Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po 
dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné 

Vyhověno jinak. 
Text nového § 21 odst. 8 byl pozměněn následujícím způsobem: 
„(8) Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po 
dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné 
nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího 
po kalendářním roku, ve kterém bylo poskytování tohoto zdanitelného 
plnění započato. Toto ustanovení se nepoužije v případech podle 
odstavce 4 písm. b).“. Důvodová zpráva odkazuje na využití článku 64 
odst. 2 pododstavec 3 směrnice o dani z přidané hodnoty, podle kterého 
členské státy mohou stanovit, že v některých případech se dodávání 
zboží a poskytování služeb, která probíhají po určitou dobu, považují za 
uskutečněná alespoň jednou ročně, přičemž ustanovení se nebude 
vztahovat na dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění 
odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci 
plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny podle § 21 odst. 4 písm. b) 
zákona o dani z přidané hodnoty.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PE26A5)



Stránka 83 z 201 

nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího 
po kalendářním roku, ve kterém bylo poskytování zdanitelného plnění 
započato. 
Navrhujeme obdobně upravit formulaci v § 24 odst. 4  a § 24a odst. 4 
(bod 36).  

Text v § 24 odst. 4 a § 24a odst. 4 včetně důvodové zprávy upraven 
nebude vzhledem k povinné transpozici článku 64 odst. 2 pododstavec 
2 směrnice o dani z přidané hodnoty. 

23. Komora daňových 
poradců 

65. D B.7. K bodu 36 (§ 24 odst. 2)  
Navrhujeme z důvodů větší srozumitelnosti pozměnit formulaci tak, 
aby bylo zřejmé, že text v písm. b) je speciální vůči písm. a).  
Zdanitelné plnění podle odstavce 1 se považuje za uskutečněné dnem 
uskutečnění plnění stanoveným podle § 21, avšak služby s místem 
plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 se považují za uskutečněné dnem 
jejich poskytnutí. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo přeformulováno tak, aby byl vztah obecné a speciální 
normy zřejmější. 
 

23. Komora daňových 
poradců 

66. D B.8. K bodu 46 (§ 42 odst. 6) 
Navrhujeme použít v písmeni a) množné číslo, které lépe vystihuje 
situaci, a použít jasnější formulaci. 
Opravu základu daně a výše daně lze provést rovněž ve lhůtě 3 let od 
konce zdaňovacího období, ve kterém  
a)    došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla 
uplatňována dílčí plnění, 
b)    došlo k převodu vlastnického práva ke zboží na uživatele podle § 
13 odst. 3 písm. d), 
c)    nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k převedení 
vlastnického práva na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d). 

Vyhověno jinak.  
Text § 42 odst. 6 písm. a) byl doplněn následujícím způsobem: 
„a)    došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla 
poskytována dílčí plnění,“. 

23. Komora daňových 
poradců 

67. D B.9. K bodu 51 (§ 51 odst. 2) 
Upozorňujeme na překlep: 
U plnění, které je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně, 
vzniká povinnost je přiznat ke dni jeho uskutečnění. 

Vysvětleno. 
Pravidla českého pravopisu umožňují obě varianty při skloňování slova 
ono, tedy jej i je. 

23. Komora daňových 
poradců 

68. D B.10. K bodu 54 (§ 57 odst. 1 písm. h) 
Z důvodové zprávy jsme vyrozuměli, že cílem je osvobodit služby 
dětských skupin a dětských jeslí, pokud jsou poskytovány 
vyjmenovanými subjekty. Z textu zákona nicméně není jednoznačné, 
zda omezení, které se týká osob, jež mohou osvobození uplatnit, se 
vztahuje jak na služby dětských skupin, tak na služby dětských jeslí 
(příklad: Na zahradě rostou dobré třešně a višně.  Z takto koncipované 
věty se nepozná, jestli jsou dobré jen třešně, nebo i višně.). Není  tedy 
zcela zřejmé, zda osvobozena bude jakákoliv dětská skupina (např. i 
zřízená zaměstnavatelem pro děti svých zaměstnanců), nebo jen ta, 
která bude spadat mezi vyjmenované subjekty. 
Podle směrnice lze kromě veřejnoprávních subjektů osvobodit dané 
služby i u subjektů, jejichž cíle uznávají členské státy za podobné 
cílům těch veřejnoprávních [132/1/i)]. Podmínky, jimiž mohou členské 
státy osvobození omezit u těchto jiných subjektů, jsou v čl. 133 a jsou 
čtyři: (i) neziskovost, (ii) dobrovolnost /souvisí s neziskovostí/, (iii) 
„regulace“ ceny, (iv) zachování soutěžního prostředí. Doporučujeme 

Vyhověno. 
 
Navrhujeme text upravit následovně: 
h) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona 
upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a 
poskytování péče o děti do 4 let věku v denním režimu, pokud jsou 
poskytovány státem, krajem, obcemi, organizačními složkami státu, 
krajů a obcí, dobrovolnými svazky obcí, hlavním městem Prahou a jeho 
městskými částmi, příspěvkovými organizacemi a nestátními 
neziskovými organizacemi pro děti a mládež. 
 
Vyhověno 
Důvodová zpráva bude doplněna. 
 
Vyhověno. 
Vymezení veřejnoprávních subjektů v textu bude doplněno následovně:  
h) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona 
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proto v důvodové zprávě upřesnit, podle kterého písmene čl. 133 jsou 
vyloučeny z osvobození jiné subjekty než ty veřejnoprávní (komentář 
směřuje především k nestátním neziskovým organizacím pro děti a 
mládež, protože ty ostatní vyjmenované subjekty lze patrně označit za 
veřejnoprávní).  
Pokud jde o veřejnoprávní subjekty, doporučujeme je spíše vymezit 
odkazem na §5/3, neboť osvobození se vztahuje na všechny takové 
subjekty, pakliže mají poslání pečovat o děti. 
Dále doporučujeme pojem „nestátní neziskové organizace pro děti a 
mládež“  sjednotit s textem použitým v současném § 57/1/g, který 
používá pojem „nestátní neziskové organizace dětí a mládeže“, 
případně v důvodové zprávě vysvětlit rozdíl mezi těmito pojmy. 

upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a 
poskytování péče o děti do 4 let věku v denním režimu pokud jsou 
poskytovány státem, krajem, obcemi, organizačními složkami státu, 
krajů a obcí, dobrovolnými svazky obcí, hlavním městem Prahou a jeho 
městskými částmi, příspěvkovými organizacemi a nestátními 
neziskovými organizacemi pro děti a mládež. 
 
Vysvětleno. 
Novela v § 57 odst. 1 písm. g) nově používá pojem „nestátní neziskové 
organizace pro děti a mládež“. Pojmy v § 57/1/g a v § 57/1/h tedy 
budou sjednoceny. 

23. Komora daňových 
poradců 

69. D B.11. K bodu 55 (§ 63 odst. 2) 
Upozorňujeme na překlep: 
U plnění, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, 
vzniká povinnost je přiznat ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon 
nestanoví jinak. 

Vysvětleno. 
Pravidla českého pravopisu umožňují obě varianty při skloňování slova 
ono, tedy jej i je. 

23. Komora daňových 
poradců 

70. D B.12. K bodu 56 (§ 66 odst. 3) 
Navrhujeme sjednotit zákon o DPH se Směrnicí, pokud jde o den 
povinnosti přiznat plnění při vývozu. Navrhovaná úprava (den výstupu 
zboží z EU nemá ve Směrnici oporu). 
(3) Při dodání zboží do třetí země se pro účely zákona o dani z přidané 
hodnoty za den uskutečnění plnění považuje den dodání zboží podle 
§ 13 odst. 1. 

Nevyhověno. 
Bere se na vědomí jako námět pro příští novelizaci zákona o dani 
z přidané hodnoty.  

23. Komora daňových 
poradců 

71. D B.13. K bodu 60 (§ 73 odst. 4) 
Doporučujeme umožnit nově navrhované zjednodušení i pro poměrný 
koeficient: 
Lhůta podle věty první se neuplatní, pokud plátce má u přijatého 
zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v krácené výši a vypořádací 
koeficient podle § 76 odst. 7 nebo 9 vypočtený z údajů za kalendářní 
rok, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn 
nejdříve, je roven nebo vyšší než 95 %, s výjimkou případu, kdy 
přijatým zdanitelným plněním je dlouhodobý majetek. Lhůta podle věty 
první se neuplatní ani v případě, má-li plátce nárok na odpočet daně 
v poměrné výši a při jeho uplatnění v jiném kalendářním roce uplatní 
poměrný koeficient, který odpovídá skutečnému rozsahu použití 
zdanitelného plnění pro ekonomickou činnost, s výjimkou případu, 
kdy přijatým zdanitelným plněním je dlouhodobý majetek. 
Návrh na doplnění důvodové zprávy: 
Výjimka se vztahuje i na případy, kdy plátce krátí nárok na odpočet 
poměrným koeficientem, a při uplatnění odpočtu v kalendářním roce 
následujícím po roce, kdy mohl být odpočet uplatněn nejdříve, použije 
koeficient odpovídající koeficientu roku, kdy mohl být odpočet uplatněn 
nejdříve. Pokud plátce například krátí v roce přijetí daňového dokladu 

Nevyhověno. 
Bere se na vědomí jako námět pro příští novelizaci zákona o dani 
z přidané hodnoty. Námět je nutné dále podrobněji analyzovat, a to 
rovněž v souvislosti s probíhajícím řízením Soudního dvora Evropské 
unie ve věci C-11/15 Český rozhlas. 
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režijní náklady koeficientem 50 % a v roce následujícím, kdy tento 
koeficient činí 70 %, uplatní nárok na odpočet z tohoto dokladu 
koeficientem roku, kdy nejdříve mohl odpočet uplatnit (tj. 50 %), 
odpadá důvod pro podání dodatečného přiznání. 

23. Komora daňových 
poradců 

72. D B.14. K bodu 116 (§ 109 odst. 3) 
Plátce bude ručit za daň, přijme-li zdanitelné plnění od nespolehlivé 
osoby. Podle našeho názoru navodí takto formulované ustanovení 
situaci, v níž se odběratel může stát ručitelem za daň, aniž by mohl 
svoji situaci jakkoli ovlivnit. Může se totiž stát, že nespolehlivá osoba 
překročí obrat a z toho důvodu se stane ze zákona plátcem, aniž by byla 
k dani registrována. Podle současného textu návrhu bude její odběratel 
v postavení ručitele. I když důvodová zpráva k tomu uvádí, že se bude 
jednat například o situace, kdy nespolehlivá osoba uskuteční zdanitelné 
plnění, ke kterému vystaví doklad, na němž uvede daň, a následně si 
nesplní svou zákonnou povinnost tuto daň přiznat a odvést (viz § 108 
odst. 1 písm. i), resp. j) zákona o dani z přidané hodnoty), zákon žádná 
omezení nemá. Navíc, je-li v důvodové zprávě předvídáno i ručení 
v situaci podle § 108 odst. 1 písm. j), které se použije pouze v případe 
splnění dvou podmínek (dobré víry dodavatele a nepřepravení zboží 
pořizovatelem do JČS), jde o předpoklad zcela nelogický. Pokud je 
dodavatel dobrověrný, nemůže ručit, a naopak, obchoduje-li s osobou 
uvedenou na seznamu nespolehlivých osob, nemůže být dobrověrný, 
tedy se neuplatní písm. j). Navrhujeme proto úpravu textu tak, aby 
ručení postihovalo odběratele nespolehlivé osoby pouze v jediném 
případě, a to tehdy, uvede-li nespolehlivá osoba daň na daňovém 
dokladu a její odběratel takový doklad přijme, akceptuje a zaúčtuje. 
Dále doporučujeme vypuštění odkazu na §108/1/j v důvodové zprávě.  

Vyhověno jinak. 
Úprava ručení byla vypuštěna. 

23. Komora daňových 
poradců 

73. D B.15. K § 106b odst. 2 
Dle novely zákona o DPH sněmovní tisk 717 vzniká dle § 108 odst. 1 
písm. d) povinnost přiznat daň plátci, kterému je osobou neusazenou v 
tuzemsku, která není registrována jako plátce, dodáno zboží s místem 
plnění v tuzemsku. 
Dle přechodných ustanovení, zruší správce daně registraci osoby 
povinné k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která se stala plátcem 
podle § 6c odst. 2) zákona o DPH (povinná registrace), přede dnem 
nabytí účinnosti novely, pokud tato osoba požádala do 6 měsíců od 
nabytí účinnosti novely o zrušení registrace a pokud ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona uskutečňuje pouze dodání zboží plátci s 
místem plnění v tuzemsku. 
Za účelem možnosti požádat o zrušení registrace i po uplynutí lhůty 
dané přechodnými ustanoveními, či pokud je osoba povinná k dani, 
která nemá sídlo v tuzemsku, registrována k DPH dle § 6f odst. 2 
zákona o DPH (dobrovolná registrace), navrhujeme upravit § 106b 
odst. 2 následovně. Zároveň navrhujeme umožnění zrušení registrace v 

Nevyhověno. 
Bere se na vědomí jako námět pro příští novelizaci zákona o dani 
z přidané hodnoty. Námět je nutné podrobněji analyzovat. 
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případech, kdy by prostřední osoba plnila podmínky pro zjednodušený 
postup při dodání zboží formou třístranného obchodu uvedené v § 17 
odst. 6 s výjimkou podmínky uvedené v § 17 odst. 5 (registrace v 
tuzemsku). 
Návrh: 
(2) O zrušení registrace může plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, 
požádat, pokud splňuje tyto podmínky: 
a) za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců v tuzemsku neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží 
do jiného členského státu osvobozené o daně s nárokem na odpočet 
daně s výjimkou dodání zboží formou třístranného obchodu za 
podmínek uvedených v § 17 odst. 6, nebo 
b) přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti, nebo 
c) uskutečňuje pouze zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, u 
kterých vzniká dle § 108 povinnost přiznat daň příjemci plnění. 

23. Komora daňových 
poradců 

74. D C Připomínky KDP ČR k návrhu novely zákona č. 280/2009 Sb., 
daňového řádu 
Úvodem považujeme za potřebné poznamenat, že přestože podle 
důvodové zprávy bylo cílem daňového řádu „transparentnější a 
jednoznačnější úprava dosavadního postupu při správě daní s důrazem 
na snížení administrativní zátěže a posílení využívání elektronické 
podpory správy daní a komunikaci s daňovými subjekty, nikoliv 
o neodůvodněný zásah do vývoje uplynulých let“, tak každá následná 
podstatná novela přináší zhoršení postavení daňového subjektu a 
umenšování jejich práv. S tímto dlouhodobým trendem rozhodně 
nesouhlasíme. Omezovat práva daňových subjektů není možné ani 
s odkazem na předcházení a odhalování daňových úniků. 

Bere se na vědomí. 
Úvodní poznámka bohužel ukazuje, jak omezenou a jednostrannou 
optikou jsou změny v daňových zákonech ze strany Komory daňových 
poradců hodnoceny. Není zřejmé, proč se Komora daňových poradců 
uchyluje k těmto obecným frázím spíše politického charakteru. 
Skutečnost, že všechny dosavadní změny daňového řádu jsou 
hodnoceny paušálně jako „zhoršení postavení daňových subjektů“ 
ukazuje, že Komora daňových poradců si pod takové označení 
subsumuje i takové změny jako je zavedení prominutí penále, zavedení 
prominutí úroku z prodlení, přiznání nároku na úrok z daňového 
odpočtu, připuštění elektronických dražeb apod. Takový přístup nelze 
považovat za vhodný, férový ani profesionální. 

23. Komora daňových 
poradců 

75. D C.1. K bodu 12 - § 238 odst. 5 a 6 
Podle návrhu předloženého do vnějšího připomínkového řízení by 
správce daně byl oprávněn a povinen oznamovat orgánu veřejné moci 
též veškeré skutečnosti, které při své činnosti zjistil, pokud 
nasvědčují naplnění podmínek pro zrušení právnické osoby či 
oprávnění k podnikání. 
Odnětí oprávnění k výkonu určité činnosti, popřípadě i zrušení 
právnické osoby, jsou přitom typicky jedny z trestů, které správní 
orgány mohou při porušení zákona uložit. Takto široké prolomení 
mlčenlivosti správce daně je pak v rozporu s principy trestání, jak je 
stanovuje Listina základních práv a svobod. Návrh by otevřel cestu ke 
zneužití daňového řízení, ve kterém má daňový subjekt povinnost tvrdit 
a prokazovat, k usnadnění činnosti širokého okruhu orgánů veřejné 
moci (blíže neomezeného).  
Fakticky se tak otočí důkazní břemeno v neomezené míře – orgány 
veřejné moci již nebudou muset jednotlivým subjektům prokazovat, že 
porušily právní předpis (např. neoznámily dočasné nevykonávání 

Vysvětleno. 
Rozšíření možnosti správce daně informovat příslušný orgán veřejné 
moci o naplnění podmínek pro zrušení právnické osoby, popřípadě pro 
zrušení nebo pozastavení příslušného oprávnění, nepředstavuje situaci, 
kdy informace získané správcem daně jsou využívané pro jiné řízení, 
které se správou daní nesouvisí (správce daně je tak pouze pomyslným 
zdrojem informací). V daném případě se jedná o prohřešky, které 
významně ztěžují správu daní (např. z hlediska nekontaktnosti) a je 
v zájmu řádného výkonu správy daní, aby byly postihovány. Nebylo by 
ovšem systémové, aby byly postihovány duplicitně v rámci správy daní 
(navíc s ohledem na charakter následku to ani není proveditelné). 
Správce daně proto danou informaci (či návrh) předá příslušnému 
orgánu, který má pravomoc příslušný postih vykonat. Jde proto 
o systémové a logické opatření. 
Vyhověno částečně. 
Výše uvedené nutně neplatí pro navržené ustanovení § 238 odst. 5 
písm. b). Materiál bude proto upraven tak, že dojde k vypuštění tohoto 
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živnosti nebo porušily podmínky výkonu profese). Orgánům veřejné 
moci po navržené novelizaci daňového řádu postačí, pokud se dotážou 
správce daně, zda by snad v případě daného subjektu nebyly naplněny 
podmínky pro jeho oznamovací povinnost. Správce daně dle důvodové 
zprávy (II. Zvláštní část, K části šesté – změna daňového řádu, K bodu 
12 (§ 238 odst. 5)) „by tak měl (a to i ve formě dodatečného upřesnění) 
poskytnout příslušnému orgánu veřejné moci potřebnou informační 
a komunikační součinnost ve vztahu k okolnostem naplnění 
sledovaných podmínek, které příslušný orgán veřejné moci potřebuje 
k realizaci své pravomoci“, a měl by „.. reagovat i na dotaz 
příslušného orgánu, zda nebyly u konkrétního daňového subjektu 
naplněny podmínky, které by jinak správce daně měl tomuto orgánu 
oznámit.“ To v praxi znamená, že na základě podezření či podnětu 
orgánu veřejné moci správce daně v rámci daňového řízení přiměje 
daňový subjekt, aby poskytl sám proti sobě dostatek důkazů, na 
základě kterých ho pak jiný orgán veřejné moci potrestá. Tento princip 
sebeobviňování a povinného přinášení důkazů proti sobě samému již 
nebude vyhrazen jen pro uzavřenou skupinu zvlášť závažných 
trestných činů (srov. § 53 daňového řádu), ale bez ohledu na ústavní 
principy se rozšíří na celou širokou škálu veřejné správy. 
Důvodová zpráva přitom výslovně uvádí, že správce daně si nebude 
činit úsudek, zda k naplnění znaků stanovených jinými právními 
předpisy pro zrušení právnické osoby či zrušení oprávnění k činnosti 
došlo. Znamená to, že správce daně bude orgánům veřejné moci 
poskytovat širokou škálu informací získaných od daňových subjektů 
pod povinností tvrzení a důkazu v daňovém řízení, aniž by vůbec 
zvažoval, zda jsou případná provinění daňového subjektu natolik 
intenzivní, že by vedla k jeho zrušení nebo ke zrušení jeho oprávnění. 
Tuto úvahu má na základě informací od správce daně dle důvodové 
zprávy provádět až příslušný orgán veřejné správy. Tím je zrušení 
mlčenlivosti správce daně v daňovém řízení vůči státním orgánům 
fakticky dokonáno, protože správce daně bude informace z daňového 
řízení poskytovat i v případech, kdy bylo porušení povinností daňovým 
subjektem jen málo závažné či vůbec nenastalo. 
Mlčenlivostí správce daně je naplňováno ustanovení čl 37 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod. Předložený návrh představuje 
průlom do zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti správce daně 
v takovém rozsahu, že je s článkem 37 odst. 1 Listiny v kolizi. 
Navrhujeme proto nově doplňované odstavce 5 a 6 přeformulovat takto 
(námi navrhované změny oproti předloze jsou vyznačeny tučně): 

„(5) Správce daně oznámí příslušnému orgánu veřejné moci, že 
při své činnosti zjistil skutečnosti nasvědčující  
a) naplnění podmínek stanovených jinými právními předpisy pro  

1. zrušení právnické osoby,  

písmene. 
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2. zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění nebo  
3. zrušení oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt 

registrován, nebo 
b) tomu, že daňový subjekt podniká bez oprávnění.  

(6) Pokud je zrušení právnické osoby vázáno na návrh, podá jej 
správce daně v případě podle odstavce 5 písm. a) bodu 1 příslušnému 
soudu; správce daně je společně s návrhem oprávněn soudu sdělit i 
skutečnosti zjištěné při správě daní v rozsahu nezbytném pro 
unesení břemene tvrzení a břemene důkazního v tomto soudním 
řízení.“ 
 
K odst. 5: Navrhujeme zachovat pravomoc správce daně dát podnět 
příslušnému orgánu k zahájení řízení z moci úřední, což odpovídá 
dosavadnímu znění § 238 odst. 4 daňového řádu, a nerozšiřovat ji na 
poskytování informací, které by správní orgán mohl následně užít 
například i jako důkaz při správním trestání.  
K odst. 6: V případě, kdy zahájení řízení je možné jen na návrh (např. 
zrušení obchodní korporace), navrhujeme zachovat oprávnění správce 
daně takový návrh podat. Sdělování skutečností zjištěných při správě 
daní navrhujeme umožnit jen v  rozsahu nezbytném pro naplnění 
procesní povinnosti navrhovatele. 

23. Komora daňových 
poradců 

76 D C.2. K bodu 15 - § 247 odst. 3 
Podle původní důvodové zprávy byla možnost uložení pokuty omezena 
přímo na jednání, při kterém k porušení došlo, neboť „to odpovídá 
zásadě rychlosti a procesní ekonomie“. Nyní se navrhuje možné 
posunutí vypracování rozhodnutí o uložení pokuty na dobu po 
ukončení jednání, a to bez toho, aby byl tento návrh doprovozen 
relevantními statistickými údaji o dosavadním užívání tohoto institutu. 
Doporučujeme tento návrh vyřadit. Případně požadujeme přímo do 
normovaného textu uvést povinnost správce daně vyrozumět daňový 
subjekt o záměru správce daně uložit pokutu a poskytnout daňovému 
subjektu prostor pro reakci. Bez předchozího vyrozumění daňového 
subjektu by nebylo uložení pokuty možné.  

Vyhověno. 
Požadované statistické údaje (za okruh orgánů Finanční správy České 
republiky) budou doplněny do důvodové zprávy.  
Nevyhověno. 
Explicitní zmínka o vyrozumění daňového subjektu ze strany správce 
daně o záměru uložit pokutu není vhodná ani systémová. Jakkoli je 
takové upozornění možné (což ostatně zmiňuje i důvodová zpráva), 
není vhodné tuto skutečnost explicitně a kazuisticky normovat, a to i 
s ohledem na srovnatelný institut ve správním řádu, kde musí platit 
stejný přístup. 

23. Komora daňových 
poradců 

77. D C.3. K bodům 17 až 19 - § 254a 
V prvé řadě pozitivně hodnotíme fakt, že navrhovat akceptoval 
judikaturní závěry Soudního dvora Evropské unie, podle kterých má 
plátce nárok na kompenzaci za dobu zadržování nadměrného odpočtu. I 
když stávající praxe Odvolacího finančního ředitelství je stále opačná. 
Podle důvodové zprávy „(n)avrhovaná změna institutu úroku z 
daňového odpočtu navazuje na vývoj judikatury Soudního dvora 
Evropské unie ve věci finančních kompenzací za zadržování finančních 
prostředků ve formě daňových odpočtů na dani z přidané hodnoty.“ 
Záměrem návrhu podle důvodové zprávy je „aby právní úprava byla 
jasná, předvídatelná a srozumitelná a nezavdávala příčiny ke vzniku 

Nevyhověno. 
Ministerstvo financí se neztotožňuje s interpretací judikatury Soudního 
dvora Evropské unie. Zejména v situaci, kdy jsou ze strany Komory 
daňových poradců selektivně vybírány jednotlivé argumenty a ty jsou 
kombinovány se selektivně vybranými argumenty z tuzemské 
judikatury (a to i v situaci, kdy si dané argumenty vzájemně protiřečí).  
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soudních sporů.“  
Podle našeho názoru návrh judikaturu SDEU aplikuje naprosto 
nedostatečným způsobem a naopak pokud bude v předložené podobě 
přijat, soudní spory bezpochyby vyvolá. 
Neslučitelnost návrhu s judikaturou SDEU spatřujeme z těchto důvodů: 

a) doba, za kterou je úrok přiznán 
b) výše úroku 

 
ad a) – doba, za kterou je úrok přiznán 
Dočasným zadržením nadměrného odpočtu správcem daně vzniká 
plátci hospodářské znevýhodnění a finanční riziko, a tento stav je 
s ohledem na ustálenou judikaturu SDEEU nepřijatelný. Hospodářské 
znevýhodnění a finanční riziko musí být kompenzované zaplacením 
úroků ze zpoždění s vrácením nadměrného odpočtu za celou dobu 
zadržení finančních prostředků. Z judikatury SDEU zároveň vyplývá, 
že bez kompenzace nesmí plátce trpět zadržení odpočtu ani den: 
„výpočet úroků dlužných ze strany státu, který jako počátek běhu lhůty 
nepřevzal den, kdy by měl být nadměrný odpočet DPH obvykle 
nahrazen podle směrnice o DPH, [je] v zásadě v rozporu s požadavky 
článku 183 této směrnice“ [Garage Molenheide, body 63 a 64; Enel 
Maritsa Iztok 3 AD, bod 51]. 
Argumentace předkladatele navrhované úpravy rozhodnutím SDEU C-
120/15 Kovozber, je navíc přinejmenším nepřípadná. Podle slovenské 
úpravy, která byla soudním dvorem shledána v rozporu s právem 
EU, začíná úrok běžet nejdříve po uplynutí šestiměsíční doby, po níž 
trvá daňová kontrola, kterou lze i prodloužit.  Předkladatel novely 
daňového řádu nyní vlastně navrhuje obdobnou úpravu s tvrzením, 
že hodlá vyhovět požadavkům práva EU, avšak pojmu „přiměřená 
lhůta“, který SDEU ve svém usnesení použil, dává vlastní obsah, aniž 
by jakkoli zohlednil závěry předmětného usnesení a předchozí 
judikaturu SDEU. Připomínáme, že věc Kovozber byla rozhodnuta 
usnesením, z čehož lze nepochybně dovodit, že vzhledem ke konstantní 
prejudikatuře SDEU nebylo třeba rozsudku, neb věc byla mnohokrát 
soudním dvorem řešena a je jasná. 
V bodu 53 rozhodnutí C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3 AD Soudní dvůr 
tvrdí toto: […] lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu DPH může být v 
zásadě prodloužena k tomu, aby mohla být provedena daňová kontrola, 
aniž je nutno tuto lhůtu považovat za nepřiměřenou, za předpokladu, že 
prodloužení nepřekračuje meze toho, co je nezbytné k řádnému 
provedení této daňové kontroly […]. Jelikož však osoba povinná k dani 
nemůže dočasně disponovat finančními prostředky, které odpovídají 
částce nadměrného odpočtu DPH, nese hospodářské znevýhodnění, 
které může být vykompenzováno zaplacením úroků, čímž je zaručeno 
dodržení zásady daňové neutrality.“ Z textu jasně vyplývá, že lhůta pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh zákona bude upraven tak, že dojde k úpravě délky doby 
neúročení. Doba neúročení bude snížena na 4 měsíce s tím, že její běh 
se bude stavět v zákonem vymezených případech, kde je aktivita na 
straně daňového subjektu (§ 74, § 87 odst. 2, § 88 odst. 3 a § 92 odst. 4 
daňového řádu). Ministerstvo financí se v textu důvodové zprávy 
podrobně argumentačně vypořádá se vztahem k evropské judikatuře, 
tuzemské judikatuře a stávající právní úpravě. 
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vrácení nadměrného odpočtu DPH může být prodloužena za účelem 
provedení prověrky řádného plnění daňových povinností pouze 
přiměřeně a přitom je potřeba hradit úroky, z čehož implicitně vyplývá, 
že při nepřiměřeném prodloužení musí být úroky hrazeny také. SDEU 
tímto deklaruje, že nehledě na dobu prodloužení je nutné hradit úroky. 
Pak ale není možné půlroční (a kratší) zadržování odpočtu DPH v ČR 
chápat jako nezakládající plátcům nárok na úroky. 
V podrobnostech se odkazujeme na odbornou literaturu1, která se tímto 
problémem zabývá. 
Lhůtu šesti měsíců, po jejímž uplynutí by dle návrhu teprve náležel 
plátci úrok, považuje SDEU explicitně za nepřijatelně dlouhou – 
Sosnowska bod 27. Navržená lhůta je tak ve zcela zřejmém rozporu 
s judikaturou SDEU. 
Navrhujeme, aby byl úrok přiznán ode dne, kdy by byla vratka odpočtu 
daně provedena, pokud by nedošlo k zahájení postupu k odstranění 
povinností nebo k daňové kontrole. Jiná možnost s ohledem na 
judikaturu SDEU neexistuje. 
Je nám přitom známo, že ve smyslu rozsudku NSS ve věci 
KORDÁRNA by měl být úrok přiznán za dobu od uplynutí tříměsíční 
lhůty počínající běžet dnem následujícím po posledním dni příslušného 
zdaňovacího období (prodlouženou případně o dobu odpovídající době 
mezi uplynutím lhůty k podání daňového přiznání za příslušné 
zdaňovací období a dnem jeho podání, bylo-li podáno opožděně) do 
dne uhrazení nadměrného odpočtu správcem daně.) 
 
ad b) – výše úroku 
Úrok má kompenzovat újmu plátci, která mu vznikla, protože nemohl 
po dobu prověřování disponovat s finančními prostředky. Je jasné, že 
1% úrok nutně nemusí být pro mnohé plátce dostatečný, pokud si za 
dobu prověřování musí vypůjčit peníze od peněžního ústavu za úrok 
nepoměrně vyšší. V takových případech se jedná pouze o kompenzaci 
zlomku vzniklé újmy. 
Podle důvodové zprávy k § 155 odst. 5 d.ř. zajišťuje ochranu 
prostředků daňového subjektu.  
Podle důvodové zprávy k § 252 d.ř. je úrok z prodlení je stanoven jako 
ekonomická náhrada za nedoplatky peněžních prostředků na daních, 
které musí veřejné rozpočty získávat z jiných zdrojů. Jedná se v 
podstatě o cenu finančních prostředků v čase, která je daná úrokovou 
mírou. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že stanovení úroku ve faktické výši 1% je 
mimo ekonomickou realitu a nemůže tak naplnit funkci ekonomické 
kompenzace za dobu zadržení nadměrného odpočtu. 
I toto ustanovení je v přímém rozporu s judikaturou SDEU. Např. podle 
usnesení C-654/13 Delphi Hungary „(v)zhledem k tomu, že daná oblast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je třeba upozornit, že stávající výše úroku reflektuje skutečnost, 
že daňové subjekty lze z hlediska míry dispozice s finančními 
prostředky rozdělit do dvou skupin: (i) daňové subjekty, které 
v důsledku zadržení daňového odpočtu nedisponují finančními 
prostředky (a v případě potřeby si je musí obstarat například půjčkou 
u finanční instituce) a (ii) daňové subjekty, které mají dostatek volných 
finančních prostředků, které mají například uložené u finančních 
institucí, a zadržení daňového odpočtu u nich nevyvolá potřebu opatřit 
si finanční prostředky jinak (například půjčkou). Pro daňové subjekty 
z druhé skupiny by příliš vysoká sazba úroku z daňového odpočtu 
mohla znamenat motivaci k protahování kontrolních postupů 
s vědomím, že výnos z tohoto úroku převýší běžné zhodnocení peněz 
uložených u finančních institucí či investovaný konzervativním 
způsobem. Založení takového právního stavu je nežádoucí, neboť by 
znamenal nejen zvýšenou motivaci k obstrukčnímu jednání, ale 
současně by se jednalo o deformaci jednání samotných subjektů, tj. 
porušení principu daňové neutrality (ustanovení daňového zákona by 
motivovalo k jednání, které nemá jiné rozumné opodstatnění). Je proto 
třeba najít vhodný kompromis mezi oběma skupinami. Tím by mělo být 
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není upravena právními předpisy Evropské unie, je věcí vnitrostátního 
práva, aby při dodržení zásad rovnocennosti a efektivity stanovilo 
pravidla placení takových úroků, která nesmí být méně příznivá než 
pravidla platná pro žaloby zakládající se na nedodržení vnitrostátního 
práva a mající podobný předmět a titul jako žaloby založené na 
porušení unijního práva.“ 
Pokud by navrhovatel trval na tom, že úrok ve výši 1% představuje 
cenu peněz v čase, potom by bylo mj. zřejmé, že úrok ve výši 14% 
představuje sankci, jejímuž stanovení v případě doměření daně by 
bránila zásada ne bis in idem kvůli předchozímu vyměření penále.  
Navrhujeme, aby byl úrok stanoven ve výši dle § 155 odst. 5 d.ř. 
Další připomínky: 
- dochází ke konfliktu s § 155, když není NO vrácen pochybením FÚ 
jen v rovině platební (správce daně nevrátí vyměřený nadměrný 
odpočet včas), tak by úrok klesl ze 14 na 1 % za prvních 6 měsíců 
- neřeší se typická situace, že plátce uplatní nárok na odpočet a uspěje 
jen částečně 
_________________________________ 
1 HAJDUČÍK, J. Významný judikát NSS: Konec zdlouhavého prověřování DPH 
zdarma. Bulletin KDP ČR. 2014/4 
HAJDUŠEK, T. Úroky za dobu prověřování nadměrného odpočtu – před 
Vánocemi jasno, od Nového roku opět nejasno. Daně a právo v praxi. 2015/1. 
HOLUBOVÁ, O. Bude ČR respektovat i rozhodnutí SDEU, které se jí nehodí 
„do krámu“. Daňový expert. 2015/3. 
TARANDA, P. Malé zamyšlení nad jedním soudním rozhodnutím aneb Platí 
evropské právo pro všechny? e-bulletin Komory daňových poradců. 2015/6. 
BRANDEJS, T. Úroky z nadměrných odpočtů – nový krok SDEU, který se 
správcům daně líbit jistě nebude. Daňaři online.  2016/1 

zvýšení úroku z daňového odpočtu o 1 procentní bod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Ke konfliktu s úrokem podle § 155 daňového řádu nedochází. Naopak 
oba úroky jsou vzájemně provázány. Explicitně to řeší text „…do dne 
vrácení daňového odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, 
nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení“, který obsahuje již 
současné znění § 254a daňového řádu. Úrok z daňového odpočtu tak 
bude vždy vznikat nejpozději do dne předcházejícího dni, ve kterém by 
začal vznikat úrok z vratitelného přeplatku podle § 155 odst. 5 
daňového řádu. 

23. Komora daňových 
poradců 

78. D C.4. K bodu  20 - § 261 odst. 4 
Podle důvodové zprávy „(p)ožadavek na vyřízení stížnosti před 
ukončením daňové kontroly je současně některými daňovými subjekty 
zneužíván jako obstrukční nástroj, který má ukončení daňové kontroly 
pokud možno oddálit, popř. zcela znemožnit (např. ve formě zjevně 
účelového podávání stížností až těsně před podpisem zprávy o daňové 
kontrole, ačkoliv skutečnosti, které jsou předmětem stížnosti, jsou 
známy již dříve).“ Návrh opět není doprovázen relevantními 
statistickými údaji o údajném zneužívání tohoto institutu ze strany 
daňových subjektů. Domníváme se, že práva daňových subjektů (např. 
na podání stížnosti v průběhu daňové kontroly) nelze z principu 
zneužít, ale lze jich pouze využít.  
Navrhujeme tento bod vyřadit. 
 
 
 
 

Nevyhověno. 
Skutečnost, že je určitý procesní nástroj zneužíván k obstrukcím, nutně 
neznamená, že musí jít o „zneužití“ nabývající svým charakterem 
zneužití práva. V tomto ohledu je možné slova „zneužívá k obstrukcím“ 
nahradit slovy „využíván k obstrukcím“, neboť význam zůstane stejný. 
To nic nemění na situaci, že se jedná o nežádoucí jev, na který je 
potřeba z pozice regulátora reagovat. Navíc dochází k narovnání textu 
ve prospěch větší obecnosti a srozumitelnosti, neboť stížnost je (stejně 
jako je tomu ve správním řádu) institut obecný, neformální a 
subsidiární. Jeho využitelnost by měla být srovnatelná bez ohledu na to, 
jakého kontrolního postupu (resp. jakéhokoli postupu) se týká. 
Současně je třeba vyzdvihnout skutečnost, která je uvedena v důvodové 
zprávě, akcentující, že správce daně se i po účinnosti navrhované 
změny bude snažit, aby včasně podané stížnosti byly vyřízeny pokud 
možno před ukončením kontroly. V tomto ohledu se předpokládá 
zachování stávající metodické úpravy.  
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přechodné ustanovení bod 2 
Navržené přechodné ustanovení popírá text důvodové zprávy o nápravě 
ust. § 254a do souladu s judikaturou SEEU a ponechává dosavadní 
protizákonný stav. 

 
 
Nevyhověno. 
Daná připomínka nic nenavrhuje, pouze konstatuje názor Komory 
daňových poradců, se kterým se nelze ztotožnit. Dosavadní zákonná 
úprava nemůže být z povahy věci nezákonná. Přechodné ustanovení je 
koncipováno tak, aby nepůsobilo retroaktivně, což je standardní přístup. 
Navíc zohledňuje i kritérium faktické proveditelnosti a hospodárnosti. 

23. Komora daňových 
poradců 

79. Z Náměty a připomínky nad rámec předloženého návrhu 
ZÁSADNÍ NÁMĚTY 
C.5. Znovuzavedení možnosti odvolat se proti konkludentnímu 
vyměření daně 
Ustanovení § 140 odst. 4 neumožňuje podat odvolání proti 
konkludentnímu vyměření daně na základě podaného daňového 
přiznání. Podle předchozí úpravy bylo možné se proti konkludentnímu 
vyměření daně odvolat. Dle našeho názoru tato úprava nepřinášela 
problémy v praxi. Naopak, k užitku obou stran byla využívána v 
případě nejistoty ohledně zdanění určité skutečnosti. V takovém 
případě daňový subjekt obvykle tuto skutečnost zahrnul do svého 
daňového přiznání a daň zaplatil. Poté se proti konkludentnímu 
vyměření daně odvolal, takže posouzení této skutečnosti nechal na 
správci daně, resp. na odvolacím orgánu. Takový postup vylučoval u 
daňového subjektu nebezpečí sankcí, a to nejen finančních, ale i 
trestně-právních. Nutno rovněž uvést, že odvolání má širší záběr než 
případné podání dodatečného přiznání. Navrhujeme tento odstavec 
vypustit. 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2013 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Cílem správy daní je, aby daň byla stanovena ve správné výši. 
Povinností daňového subjektu je daň v této výši tvrdit. Z tohoto 
hlediska se nejeví jako žádoucí konstrukce, která principiálně stojí na 
tom, že podané tvrzení vlastně není míněno vážně a „karty“ budou 
odkryty až v rámci odvolacího řízení. Takováto konstrukce nedůvodně 
přenáší těžiště posuzování na orgán druhého stupně, což není žádoucí a 
neodpovídá to koncepci, na níž byl vystavěn jak daňový řád, tak např. 
nový zákon o Finanční správě České republiky. Navíc případná náprava 
ze strany daňového subjektu je možná v rámci dodatečného daňového 
přiznání. Znovuzavedení možnosti odvolat se proti konkludentnímu 
vyměření daně by v praxi znamenala významné navýšení 
administrativní zátěže správců daně a prodloužení nalézacího řízení 
v rámci správy daní. V souvislosti se snížením administrativní zátěže 
Ministerstvo financí zvažuje rozšíření institutu samovyměření. 
Koncepce samovyměření by ještě více posílila prvek odpovědnosti za 
to, co daňový subjekt tvrdí. Odvolání by zde z povahy věci nepřipadalo 
v úvahu. 

23. Komora daňových 
poradců 

80. Z Náměty a připomínky nad rámec předloženého návrhu 
ZÁSADNÍ NÁMĚTY 
C.6. Zavedení oprávnění správce daně stanovit svým rozhodnutím 
i část daně 
Jde o řešení situace, kdy probíhá POP po podání přiznání s nadměrným 
odpočtem a sporná je pouze určitá částka. Vyplacení nesporné částky je 
blokováno tím, že není ve smyslu ust. § 105 ZDPH vyměřeno. Správce 
daně by mohl vyměřit a vrátit nespornou část nadměrného odpočtu. 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v roce 2014) a byla s ním projednána. Ministerstvo financí 
je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Uvedený problém nelze řešit prostřednictvím zavádění „částečného 
rozhodnutí“ ve věci. Takováto změna by vyvolala spoustu nežádoucích 
konsekvencí. Připomínce nelze vyhovět, aniž by problematika nebyla 
důkladně zanalyzována.  
Ministerstvo financí nicméně vnímá jádro daného problému a nabízí 
pro futuro jiné řešení. Tím je zavedení institutu samovyměření, na které 
by pak mohla navázat úprava umožňující správci daně v platební rovině 
vyhodnotit, jakou část „samovyměřeného“ daňového odpočtu je 
důvodné zadržovat po dobu provádění kontrolního postupu. Tato změna 
bude po provedení analýzy její potřebnosti a proveditelnosti součástí 
novely daňových zákonů v souvislosti s tzv. samovyměřením, která je 
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momentálně Ministerstvem financí připravována. Platnost navrhované 
změny by tak měla nastat na přelomu let 2018 a 2019 a účinnost se 
v současné chvíli předpokládá k 1. lednu 2020. 

23. Komora daňových 
poradců 

81. Z Náměty a připomínky nad rámec předloženého návrhu 
ZÁSADNÍ NÁMĚTY 
C.7. Zrychlení řízení v případě postupů k odstranění pochybností 
Ustanovení § 89 odst. 4 d.ř. bylo převzato ze ZSDP, ovšem v 
pozměněné podobě, když cílem úpravy § 43 odst. 2 ZSDP bylo chránit 
zájmy daňových subjektů tím, že zákon správcům daně stanovil časový 
limit pro zahájení vytýkacího řízení v případě, že má vyměřením 
vzniknout přeplatek, tedy i např. na daních z příjmů, ne pouze daňový 
odpočet v případě DPH. Podle nás se tato priorita nezměnila a neměla 
by se proto měnit ani právní úprava. Navrhovaná úprava je ve shodě se 
zásadou rychlosti řízení. Navrhujeme upravit toto ustanovení takto:  
„Pokud vyplývá z podaného řádného daňového tvrzení nebo 
dodatečného daňového tvrzení, že daňovému subjektu má vzniknout 
přeplatek, může správce daně v případě pochybností vydat výzvu k 
odstranění pochybností do 30 dnů ode dne, kdy bylo takovéto podání 
učiněno, nejdříve však od posledního dne lhůty stanovené pro podání 
řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.“ 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v roce 2014) a byla s ním projednána. Ministerstvo financí 
je v tomto vypořádání nadále konzistentní. 
Podnět je sice označen jako „zrychlení řízení v případě postupů k 
odstranění pochybností“, ale fakticky je požadována pouze záměna 
pojmu „daňový odpočet“ za pojem „přeplatek“ a záměna slova „vydá“ 
za slova „může vydat“. Jako argument je zde uváděno srovnání s 
předchozí úpravou zákona o správě daní a poplatků, do které se dané 
ustanovení dostalo nesystémovým poslaneckým pozměňovacím 
návrhem, jehož nevhodná textace byla předmětem oprávněné kritiky už 
od okamžiku jeho vzniku. Výše navrhovaná úprava naštěstí nepřebírá 
všechny nedostatky tehdejšího pozměňovacího návrhu.  
(i) Záměna pojmu „daňový odpočet“ za pojem „přeplatek“ je zcela 
nevhodná, neboť pojem přeplatek je pojmem z roviny platební (srov. § 
154 daňového řádu), zatímco pojem daňový odpočet je pojmem z 
roviny nalézací (srov. § 2 odst. 4 daňového řádu). Skutečnost, že může 
vzniknout přeplatek, není dána samotným tvrzením, nýbrž tím, jaký je 
reálný stav osobního daňového účtu daného daňového subjektu. Postup 
k odstranění pochybností je zacílen na prověření údajů v daňovém 
tvrzení, nikoli na srovnávání se stavem v evidenci daní. Návrat k 
nesystémové terminologii zákona o správě daní a poplatků se jeví jako 
vysoce nežádoucí. Je otázkou, zda autor připomínky správně chápe 
pojem přeplatek. 
(ii) Záměnou slova „vydá“ za slova „může vydat“ by došlo ke 
zrelativizování podmínky, že výzvu je nutné vydat do 30 dnů, což 
zřejmě není cílem autora připomínky. 

23. Komora daňových 
poradců 

82. Z C.8. Zavedení možnosti podat účinně plnou moc pro odklad 
termínu pro podání daňového přiznání u kteréhokoliv věcně 
příslušného správce daně 
V praxi dochází ke sporům ohledně formalit ohledně dodržení 
zákonného termínu předložení plné moci příslušnému správci daně a 
náležitostí této plné moci. Těchto sporů bude patrně s ohledem na 
aplikaci zákona o finanční správě narůstat. Jsme toho názoru, že 
stávající právní úprava předkládání plné moci je projevem přepjatého 
formalismu, protože vlastní realizace zmocnění a podání daňového 
přiznání následuje až po třech měsících. Činnost správce daně není 
navrhovanou úpravou § 136 odst. 2 žádným způsobem narušena a 
jedná se o návrat k právní úpravě podle ZSDP, kde se jednalo o lhůtu 
procesně právní. Možnost podat plnou moc pro odklad daňového 
přiznání u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně je rovněž v 

Nevyhověno. 
Obdobná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v roce 2014) a byla s ním projednána. Ministerstvo financí 
je v tomto vypořádání nadále konzistentní. 
Koncepce, na které je postavena úprava daňového řádu, spočívá v 
jednotném přístupu k okamžiku uplatnění plné moci. Ten nastává v 
momentě, kdy se plná moc dostane do sféry příslušného správce daně. 
Jde o logický požadavek, neboť do té doby nemá správce daně jistotu 
ohledně toho, zda je daný zmocněnec oprávněn k jednání za zmocnitele. 
Tento okamžik je respektován i pro naplnění podmínky pro posun lhůty 
pro podání daňového tvrzení podle § 136 odst. 2 daňového řádu. V 
praxi to znamená, že daňový subjekt, který chce posunu využít, si musí 
uvědomit, že k uplatnění plné moci je rozhodný nikoli okamžik podání 
na poštu, nýbrž okamžik, kdy daná plná moc dojde správci daně. Je 
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souladu s proklamovaným klientským přístupem správce daně. 
Nejvyšší správní soud sice vydal dne 15. 5. 2015 rozsudek čj. 4 Afs 
68/2015-35, podle kterého „Včasnost uplatnění plné moci udělené 
daňovému poradci pro prodloužení lhůty pro podání daňového 
přiznání podle § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se 
posuzuje i podle pravidel zachování lhůt v § 35 téhož zákona.“, ovšem 
Finanční správa ČR se tímto rozsudkem neřídí s odůvodněním, že se 
„jedná o ojedinělé soudní rozhodnutí, v důsledku čehož odvolací orgán 
setrvává při posuzování předmětné plné moci na dosavadní správní 
praxi, tj. že plná moc musí být ve lhůtě pro podání daňového přiznání 
uplatněna u místně příslušného správce daně1.“ Považujeme proto 
změnu zákonné úpravy i nadále za potřebnou. 
Navrhujeme dvě varianty řešení: 
var. a): 
V § 136 odst. 2 navrhujeme doplnit druhou větu takto: „To platí jen, je-
li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce 
daně před uplynutím tříměsíční lhůty podle odstavce 1, § 35 se přitom 
použije.“ 
var. b): 
V § 136 odst. 2 navrhujeme doplnit druhou větu takto: „To platí jen, je-
li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u věcně 
příslušného správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty podle 
odstavce 1.“ 
__________________________ 
1 rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 12. 2. 2016, čj. 
6609/16/5200-10424-700519 

žádoucí, aby ve vnímání daňových subjektů bylo k tomuto datu 
přistupováno jednotně a nezaváděl se zbytečně dvojí režim. K uvedené 
problematice je navíc třeba přistupovat s ohledem na zásadu legislativní 
zdrženlivosti. 
K alternativní variantě b), která cílí pouze na připuštění uplatnění 
plných mocí u jiného věcně příslušného správce daně, je nutné rovněž 
odkázat na výše uvedený princip. Současně je nutné poukázat na 
technické možnosti orgánů finanční správy (neexistence celostátní 
databáze). Danou poptávku po věcné změně nicméně Ministerstvo 
financí bere na vědomí a bude s ní konfrontovat aplikační praxi. 
Současně Ministerstvo financí upozorňuje na to, že de lege ferenda 
hodlá podrobit revizi institut posunu lhůty pro podání daňového 
přiznání v souvislosti s rekodifikací zákona o daních z příjmů. 

23. Komora daňových 
poradců 

83. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.9. Rozšíření práv daňového subjektu v rámci daňové 
kontroly 
C.9.1. § 87 odst. 3 písm. b) doplnit takto: „b) předmět a rozsah daňové 
kontroly.“ 
Není důvod, proč by se měl daňový subjekt připravovat na kontrolu ve 
větším rozsahu, než jak bude probíhat. Navrhovaná změna je v souladu 
se zásadou přiměřenosti a hospodárnosti. 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2013 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Nic nebrání správci daně, aby v případech, kdy je to důvodné a žádoucí 
s ohledem na citované zásady orientačně oznámil očekávaný předmět a 
rozsah kontroly. Nadále však platí, že předmět a rozsah daňové kontroly 
je autoritativně vymezen až při samotném započetí daňové kontroly 
(srov. § 87). Správci daně musí být zachována možnost zohlednit 
aktuální časové, kapacitní aj. podmínky při zahájení kontroly. Uvedené 
téma bylo řešeno mj. i na Koordinačním výboru, kde byl schválen závěr 
ve prospěch oznamování i rozsahu daňové kontroly (viz zápis z jednání 
Koordinačního výboru ze dne 24. dubna 2013). 

23. Komora daňových 
poradců 

84. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.9. Rozšíření práv daňového subjektu v rámci daňové 
kontroly 
C.9.2. § 87 odst. 3 písm. c) – Lhůtu, jejíž běh počíná dnem doručení, 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2013 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Navrhované legislativní zpřesnění je možné, nikoli však nutné. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PE26A5)



Stránka 95 z 201 

ve které……… (vypustit) 
Stávající právní úprava znamená, že se lhůta pro odpověď na výzvu 
správce daně neodůvodněně počítá ode dne doručení, zatímco podle 
obecné úpravy obsažené v § 33 odst. 2 zákona, která se v případě 
vypuštění aplikuje, se počátek běhu lhůty počítá ode dne následujícího 
po doručení. Máme zato, že není důvod pro výjimku z tohoto obecného 
pravidla. 

Obdobnou konstrukci lze nalézt i na jiných místech zákona. 
 

23. Komora daňových 
poradců 

85. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.9. Rozšíření práv daňového subjektu v rámci daňové 
kontroly 
C.9.3. § 88 odst. 2 – V rámci projednání návrhu zprávy o daňové 
kontrole správce daně seznámí…. (doplnit).  
Důsledkem vypuštění uvedeného technickou novelou je skutečnost, že 
správci daně odmítají projednat zprávu jako takovou a požadují její 
projednání po částech s tím, že se k již projednanému později odmítají 
vrátit, i když kontrola ještě neskončila, s argumentací, že má 
kontrolovaný daňový subjekt své další návrhy uplatnit až řízení 
odvolacím. Tento postup prodlužuje a prodražuje daňové řízení, a to 
nejen pro daňové subjekty. 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2013 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Konstrukce obsažená v § 88 odst. 1 předpokládá, že zpráva o daňové 
kontrole je fakticky tvořena více samostatnými materiály, které se 
shromažďují postupně v průběhu kontroly. Jedním z klíčových výstupů 
je tzv. výsledek kontrolního zjištění obsahující dosavadní hodnocení 
získaných důkazů (srov. § 88 odst. 2). Tento výstup však není nutně 
konečný, neboť daňový subjekt má v souladu s § 88 odst. 3 možnost 
tento výsledek doplňovat, resp. navrhovat jeho doplnění. K samotnému 
projednání zprávy o daňové kontrole (tedy celkovému výsledku 
zohledňujícímu i doplnění činěná ze strany daňového subjektu) by mělo 
dojít až v závěru celého procesu završeného spolupodepsáním. 

23. Komora daňových 
poradců 

86. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.9. Rozšíření práv daňového subjektu v rámci daňové 
kontroly 
C.9.4. § 88 odst. 3 - Na žádost daňového subjektu stanoví správce daně 
přiměřenou lhůtu, ve které se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku 
kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění. Nedojde-li na základě 
tohoto vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, nelze již v 
rámci projednání zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další 
doplnění.  
Návrh - Věta druhá se vypouští. Věta druhá je účelovým opatřením, 
na ochranu před neodůvodněným prodlužováním kontroly s cílem, aby 
marně uplynula lhůta pro stanovení daně. Vzhledem ke konstrukci 
běhu této lhůty podle § 148 zákona jde o zbytečné obavy a nadměrná 
koncentrace může škodit, když se rozhodování o dalších, 
neakceptovaných návrzích kontrolovaného daňového subjektu přenese 
na odvolací orgán. Mimoto, podle § 86 odst. 2 písm. b) zákona, má 
kontrolovaný subjekt právo předkládat důkazní prostředky nebo 
navrhovat provedení důkazních prostředků, které on sám nemá 
k dispozici v celém průběhu kontroly. Může tedy předložit či navrhnout 
důkazní prostředek až do podpisu zprávy, ale nemusí už mít právo 
navrhnout další doplnění kontrolního zjištění. Stejně tak se může ke 
zprávě vyjadřovat, blokace se týká pouze návrhů na doplnění a správce 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2013 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Je nutné si uvědomit, že nemožnost navrhovat další doplnění platí 
pouze pro ty případy, kdy na základě návrhu daňového subjektu 
nedojde k žádným změnám ve výsledku. Jde o vyjádření principu 
koncentrace, podle nějž by měl daňový subjekt svá vyjádření a reakce 
provést najednou, nikoli „po kouscích“. Pokud jako výhradu uvede 
neadekvátní argument ve snaze protáhnout celý proces a získat čas, 
správce daně by mu to neměl umožnit a projednání by měl ukončit. To 
platí i dnes. Možnost dodatečného vyjádření bude dána pouze tam, kde 
dojde ke změně skutečností, tj. subjekt přijde s relevantními argumenty, 
které povedou ke změně výsledku kontrolního zjištění. Pokud by byla 
věta odstraněna, nic zásadního se nezmění, neboť možnost ukončit 
projednání kontroly je i tak v rukou správce daně. Jde o marginální 
problém, který se netýká ani tak textu zákona, jako obav s případných 
excesů pracovníků správce daně, ke kterým ovšem může dojít bez 
ohledu na to, zda věta bude vypuštěna či nikoli. Pokud k takovémuto 
excesu dojde, pak má daňový subjekt možnost dosáhnout nápravy 
cestou opravných prostředků. 
Výše uvedené platí tím spíše, že součástí navržených změn je úprava 
§ 254a, která ještě více akcentuje potřebu zásady koncentrace. 
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daně je vázán ustanovením § 92 odst. 2, má tedy povinnost dbát, aby 
skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly 
zjištěny co nejúplněji, a není v tom vázán jen návrhy daňových 
subjektů. 

 
 
 

23. Komora daňových 
poradců 

87. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.9.10. Rozšíření práv daňového subjektu v rámci postupu 
k odstranění pochybností 
Správci daně výsledek postupu k odstranění pochybností často pouze 
sdělují a odmítají jej s daňovými subjekty projednávat. Níže 
navrhovaný text je v souladu s dikcí § 147 odst. 4, podle kterého dojde-
li ke stanovení daně výlučně na základě výsledku postupu k odstranění 
pochybností, považuje se za odůvodnění protokol o projednání výsledku 
postupu k odstranění pochybností, jakož i v souladu se zásadou 
součinnosti i s judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího správního 
soudu, podle které Finanční orgány jsou povinny v daňovém řízení 
postupovat ústavně konformním způsobem, což v tomto kontextu 
znamená umožnit daňovému subjektu projednání jeho věci v jeho 
přítomnosti, umožnit mu vyjádřit se ke všem prováděným důkazům 
(srov. nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2001, sp. zn. I. ÚS 591/2000 
nebo nález ze dne 29. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 232/02) a to v kterékoli 
fázi daňového řízení, v němž je prováděno dokazování. Je nepřípustné, 
aby finanční orgány toto právo daňového subjektu, které je součástí 
ústavně zaručených zásad spravedlivého procesu (čl. 36 a 38 Listiny 
základních práv a svobod), jakýmkoli způsobem obcházely či 
oslabovaly (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 
2004, č. j. 5 Afs 14/2004 - 60, přístupno na www.nssoud.cz). 
Navrhovaný text rovněž ponechává možnost pouhého sdělení výsledku 
POP (např. jeho zasláním) v případě, že si daňový subjekt nepřeje být 
zatěžován jeho projednáním. 
Navrhujeme upravit § 90 odst. 2 takto:  
„Nedošlo-li k odstranění pochybností a výše daně nebyla prokázána 
dostatečně věrohodně, projedná správce daně výsledek postupu 
k odstranění pochybností s daňovým subjektem. V případě, že o to 
daňový subjekt požádá, sdělí mu správce daně výsledek postupu 
k odstranění pochybností vhodným způsobem. Daňový subjekt je 
oprávněn do 15 dnů ode dne, kdy byl seznámen s dosavadním 
výsledkem postupu k odstranění pochybností, podat návrh na 
pokračování v dokazování spolu s návrhem na provedení dalších 
důkazních prostředků.“ 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2013 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Současný text správci daně nezakazuje, resp. neznemožňuje, aby 
výsledek dosavadního postupu s daňovým subjektem projednal. Bude 
tedy vždy záviset na povaze daného případu a stylu dosavadní 
komunikace, zda sdělení výsledku a případná reakce proběhne 
korespondenční či osobní formou. Nejeví se jako vhodné a žádoucí 
nutit rigidně obě strany k osobní interakci, zvláště když institut postupu 
k odstranění pochybností je na rozdíl od daňové kontroly postaven na 
tom, že může probíhat korespondenční formou. Pohled autora 
připomínky nezohledňuje fakt, že pro řadu „běžných“ daňových 
subjektů je příjemnější formou komunikace právě forma 
korespondenční. 
Uvedená problematika byla podrobně projednána na Koordinačním 
výboru KDP (viz zápis z jednání Koordinačního výboru ze dne 11. září 
2013). 
 
 

23. Komora daňových 
poradců 

88. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.11. Umožnění daňovému subjektu podílet se na stanovení daně 
podle pomůcek 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2010 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
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Máme za to, že vstřícnější postup správce daně k daňovému subjektu, 
který plní povinnost součinnosti ke správci daně a mohl se do důkazní 
nouze dostat bez svého zavinění, je v souladu s proklamovanou 
zásadou „klientského přístupu“. Navrhovaný postup přispěje ke 
stanovení daně pokud možno správně a omezí dosud nijak výjimečný 
výskyt případů zjevné nepřiměřenosti výše daně, stanovené za použití 
pomůcek. Navíc omezí počty odvolání proti takto stanovené daňové 
povinnosti a ulehčí postup odvolacího orgánu, který je ve smyslu § 114 
odst. 4 návrhu zákona povinen zkoumat přiměřenost použitých 
pomůcek. 
Navrhujeme proto výslovně upravit postup správce daně v případě, že 
dochází ke stanovení daně podle pomůcek. V souladu se zásadou 
součinnosti uvedené v § 6 odst. 2 navrhujeme, aby správce daně poté, 
co dojde k závěru, že daň je třeba stanovit podle pomůcek, seznámil 
daňový subjekt s tímto záměrem a umožnil mu, aby v tomto procesu 
spolupracoval, zejména tím, že navrhne či předloží podklady, které lze 
využít jako pomůcky. Díky tomu dojde k snížení případných sporů v 
rámci odvolacího či soudního řízení, neboť některé rozpory bude 
možné odstranit ještě před tím, než vzniknou. 
Navrhujeme do § 98 vložit nový odstavec 4 (dosavadní odstavec 4 se 
označí jako odstavec 5): 
„(4) Má-li dojít ke stanovení daně podle pomůcek, správce daně 
seznámí s touto skutečností daňový subjekt a umožní mu, aby se ve 
stanovené lhůtě vyjádřil a poskytl podklady, které mohou sloužit jako 
pomůcky; seznámení není nutné, pokud dochází ke stanovení daně 
podle pomůcek v důsledku předchozí nesoučinnosti daňového 
subjektu.“ 

Obecně není jasné, v čem by měl spočívat přínos této změny. Pokud je 
daňový subjekt kontaktní, nic mu nebrání spolupracovat a předkládat 
důkazy ani dnes. Explicitní zakotvení navrhované procedury by 
daňovým subjektů, jejichž zájmem není smysluplná spolupráce, nebo 
kteří ochotu spolupracovat pouze předstírají, dalo do rukou další nástroj 
využitelný k obstrukčnímu jednání. Pro správce daně by daný návrh 
znamenal potřebu vydat rozhodnutí, ve kterém by se musel vypořádat 
se zhodnocením dosavadní součinnosti, aby mohl vyhodnotit navržené 
kritérium „nesoučinnosti“. 
 
 

23. Komora daňových 
poradců 

89. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.12. Prodloužení lhůty pro vyjádření daňového subjektu v rámci 
odvolání 
Máme za to, že určit daňovému subjektu k jeho vyjádření např. lhůtu 8 
dnů (po prodloužení obligatorně nejvíce 16 dnů), když správce daně 
může řízení doplňovat podle okolností třeba půl roku i déle, není 
správné.  
Pokyn MF-1 stanoví pro úkony správců daně minimální lhůtu 30 dnů. 
Máme za to, že pro daňový subjekt by měla být lhůta (po případném 
prodloužení) stejně dlouhá. 
Navrhujeme upravit text ust. § 115 odst. 3 takto: 
„Lhůta podle odstavce 2 nesmí být kratší než 15 dnů; žádost o 
navrácení této lhůty v předešlý stav je možné podat nejpozději do 
vydání rozhodnutí o odvolání.“ 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v roce 2014) a byla s ním projednána. Ministerstvo financí 
je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Úprava dokazování v rámci odvolacího řízení a jeho limity byly 
zavedeny do daňového řádu s cílem nastavit jasná pravidla pro 
dokazování před orgánem druhého stupně, který díky principu apelace 
má v procesu dokazování významnou úlohu. Cílem ovšem nebylo 
přenést těžiště dokazování na orgán druhého stupně. Za tím účelem 
byly v souladu se zásadou koncentrace a zásadou rychlosti a procesní 
ekonomie stanoveny procesní i časové limity. Jedním z těchto limitů 
bylo zastropování lhůty pro vyjádření k případným novým důkazním 
prostředkům či novému právnímu názoru odvolacího orgánu. 
Pokud odvolací orgán provádí v rámci odvolacího řízení dokazování 
(případně dospěje k odlišnému právnímu názoru než správce daně 
prvního stupně, přičemž tento názor bude mít vliv na rozhodnutí v 
neprospěch odvolatele), seznámí před vydáním rozhodnutí o odvolání 
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odvolatele se zjištěnými skutečnostmi a důkazy, které je prokazují, a 
umožní mu, aby se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřil, popřípadě navrhl 
provedení dalších důkazních prostředků. Stanovená lhůta nesmí být 
delší 15 dnů a po jejím uplynutí odvolací orgán k návrhům na provedení 
dalších důkazů nepřihlíží.  
Podle původní právní úpravy bylo vyloučeno prodloužení této lhůty. 
Odvolací orgán mohl toliko povolit navrácení lhůty v předešlý stav. 
Následnou novelou došlo k rozšíření možností odvolatele ve prospěch 
možného prodloužení lhůty. Díky tomu je možné v složitých případech, 
kdy jsou předem známy závažné důvody pro to, že ve lhůtě 15 dnů 
nebude dotyčný schopen zareagovat, řešit věc individuálním 
prodloužením lhůty. Z hlediska zásady rychlosti a zásady koncentrace 
je takováto konstrukce efektivnější, neboť nedochází k plošnému 
prodloužení lhůty pro všechny (tedy i jednoduché) případy. 
K procesu dokazování je třeba navíc poznamenat, že provádění řady 
důkazních prostředků probíhá přímo v součinnosti s daňovým 
subjektem, který má možnost se k tomuto provádění vyjadřovat přímo 
na místě. 
Prostor pro dialog ohledně dokazování před odvolacím orgánem 
stanovený současnou právní úpravou se jeví jako dostatečný. Případné 
„plošné“ prodloužení časového prostoru by vedlo k nežádoucímu 
prodloužení odvolacího řízení a mohlo by být zneužito pro obstrukce v 
odvolacím řízení. 

23. Komora daňových 
poradců 

90. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.13. Přihlédnutí ke všem důkazům v rámci odvolacího řízení 
Navrhujeme vypustit ust. § 115 odst. 4 d.ř., podle kterého se po 
uplynutí lhůty podle § 115 odst. 2 již nepřihlíží k dalším možným 
důkazům. Jde o ustanovení, které je v rozporu s § 111 odst. 2 a s cílem 
správy daní. 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2013 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Navazuje na předchozí téma (viz výše).  
 

23. Komora daňových 
poradců 

91. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.14. Zpřesnění přechodu daňové povinnosti u právnických 
osob 
Navrhujeme upřesnění ust. § 240 odst. 2 písm. d) d.ř., neboť 
jazykovým výkladem tohoto ustanovení, kterýžto je nejčastěji užívanou 
výkladovou metodou ze strany úředních osob, lze dojít k závěru, že v 
případě zániku právnické osoby při konkurzu (zánik bez likvidace bez 
právního nástupce), bude ručitelem za zanechané nedoplatky zakladatel 
právnické osoby, tedy ten, kdo se společností nemusí mít dávno nic 
společného (převod obchodního podílu či akcií dávno v minulosti). 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v roce 2014) a byla s ním projednána. Ministerstvo financí 
je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Úprava se věcně neliší od úpravy ke dni účinnosti daňového řádu. 
Právnická osoba se podle NOZ (§ 173) zrušuje bez likvidace v případě 
zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo z důvodu 
nepostačujícího majetku. I když by mohl § 240/2 písm. d) dopadat na 
zakladatele těchto zrušených společností, tak žádná daňová povinnost 
na ně nepřejde vzhledem ke speciálnímu ustanovení § 311 INSZ: 
„Dojde-li v důsledku zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. c) a d) 
ke zrušení a zániku dlužníka, který je právnickou osobou, bez právního 
nástupce podle zvláštního právního předpisu, neuspokojené pohledávky 
nebo jejich neuspokojené části zanikají, pokud nebudou uspokojeny ze 
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zajištění.“ Změna je tedy nadbytečná, přičemž správnému výkladu 
ustanovení § 240 odst. 2 písm. d) daňového řádu napomáhá i text 
důvodové zprávy, z něhož vyplývá účel ustanovení.  
Nadto z připomínky nevyplývá, zda k uvedenému hypotetickému 
výkladu někdy v praxi došlo. 

23. Komora daňových 
poradců 

92. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.15. Zavedení tolerance v rámci splácení daně 
Posun data platby prováděné poskytovatelem platebních služeb podle § 
166 odst. 1 písm. a) d.ř. byl kompenzován, pokud jde o úrok z prodlení 
v § 252 odst. 2, nikoliv však pokud jde o posun data platby posečkané 
částky. Navrhujeme proto, aby stejná kompenzace byla provedena i u 
platby posečkané částky a u plateb jednotlivých splátek. 
Navrhujme proto doplnit ust. § 157 odst. 5 takto: 
„Není-li dodržena některá z podmínek rozhodnutí o posečkání, pozbývá 
toto rozhodnutí účinnosti dnem jejího nedodržení; správce daně o tom 
vydá rozhodnutí. Pokud není dodržena podmínka splatnosti 
posečkané daně, tento postup se uplatní, až počínaje pátým 
pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Rozhodnutí o 
posečkání pozbývá účinnosti rovněž zahájením likvidace nebo dnem 
účinnosti rozhodnutí o úpadku.“ 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2011 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Povolení rozložení úhrady daně na splátky představuje benefit vůči 
daňovému subjektu, což mimo jiné znamená, že daňový subjekt je 
povinen zvýšeně dbát na splnění svých povinností, tj. kalkulovat i s 
případným posunem data platby.   

23. Komora daňových 
poradců 

93. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.16. Zpřesnění ustanovení o pořizování kopií ze spisu 
Častou praxí správců daně je postup, kdy je daňovému subjektu 
umožněno nahlédnout do vyhledávací části spisu, ale již mu není 
umožněno pořídit si kopie dokumentů, do kterých mu bylo umožněno 
nahlédnout. Navrhujeme návrat k osvědčenému systému ze ZSDP, 
který podporuje dikce § 60 odst. 3 písm. g) zákona, a doplnit ust. § 67 
odst. 3 takto: 
„Na žádost daňového subjektu pořídí správce daně z části spisu, do níž 
lze nahlížet nebo kde to bylo povoleno, doslovné opisy, kopie, výpisy 
nebo potvrzení o skutečnostech v ní obsažených a vydá je daňovému 
subjektu. Na žádost daňového subjektu správce daně rovněž ověří 
jejich shodu s obsahem spisu. O pořízení listiny a vydání ověřovací 
doložky provede úřední záznam.“ 

Vysvětleno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2011 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Připomínka vychází z příliš formalistického výkladu konkrétního 
správce daně, což ale nelze řešit legislativně. Současná právní úprava v 
daném ohledu nečiní rozdíl mezi částí spisu, do které lze nahlížet bez 
dalšího a částí spisu, do které lze nahlížet na základě umožnění podle 
§ 66 odst. 3. 
 

23. Komora daňových 
poradců 

94. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.17. Ochrana práv daňového subjektu v rámci vedení spisu 
Ústavní soud ohledně neveřejné části spisu ve smyslu § 23 odst. 2 
ZSDP judikoval, že správce daně může před daňovým subjektem 
utajovat pouze ty části spisu, které svědčí o daňové povinnosti či o 
poměrech jiného daňového subjektu. Protože si správce daně opatřuje 
formou vysvětlení poznatky o daňových povinnostech subjektu 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2013 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Pakliže by platilo, že daná norma je neústavní, Ústavní soud by ji mohl 
derogovat. K tomu ovšem nedošlo. Nadto je nutné dodat, že správce 
daně má možnost zpřístupnit daňovému subjektu i údaje z vyhledávací 
části spisu (srov. § 63 odst. 3). V praxi by tak postačila pouze precizace 
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samotného je zřejmé, že pro zařazení těchto protokolů či záznamů do 
vyhledávací části spisu není důvod. Navrhujeme proto vypustit ust. § 
65 odst. 1 písm. c) d.ř. 

metodiky k citovanému ustanovení. 
 

23. Komora daňových 
poradců 

95. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.18. Rozšíření důkazního břemene správce daně 
Na základě níže uvedených zákonných ustanovení může správce daně 
omezit práva zejména daňových subjektů, která mají v některých 
případech ústavní rozměr. Pro tento postup daňový řád stanoví striktní 
podmínky, o jejichž naplnění by měl správce daně sepsat úřední 
záznam, což předejde případným sporům. Navrhujeme proto doplnit 
ust. § 92 d.ř. takto: 
„f) skutečnosti rozhodné pro uplatnění postupů podle § 25 odst. 2, § 
31 odst. 2, § 65 odst. 1 písm. a), § 83 odst. 1, § 96 odst. 6 a § 167 odst. 
3, při kterých správce daně omezuje práva osob zúčastněných na 
správě daní. O naplnění podmínek pro omezení těchto práv správce 
daně sepíše úřední záznam, nebude-li naplnění podmínek obsahovat 
odůvodnění příslušného rozhodnutí.“ 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2013 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Navržené doplnění se jeví jako nadbytečné, kasuistické a rigidní. Není 
pochyb, že při prokázání toho, že odborný konzultant maří jednání (§ 
31), leží důkazní břemeno na správci daně. To ostatně je dovoditelné ze 
stávajícího znění § 92 odst. 5 písm. e). V ostatních případech, na něž je 
odkazováno, navíc vůbec nejde o dokazování – tj. prokázání nějaké 
skutečnosti, která se udála, nýbrž o aplikaci úvahy správce daně (§ 25, § 
65, § 83, § 96 a § 167). To ovšem neznamená, že správce daně nenese 
odpovědnost za to, že vybočí z pravomoci svěřené mu zákonem. Za tím 
účelem platí, že své rozhodnutí v té které věci musí náležitě odůvodnit 
tak, aby bylo jasně patrné, jaké důvody jej vedly k úvaze, o níž své 
rozhodnutí opřel. Plně postačí obecná úprava týkající se úředního 
záznamu. Navíc v řadě případů, na něž je odkazováno, bude klíčovým 
dokumentem nikoli úřední záznam, nýbrž rozhodnutí samotné. 

23. Komora daňových 
poradců 

96. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.19. Zpřesnění pravidel v případě podávání vysvětlení 
Máme za to, že i osoba podávající vysvětlení má být poučena o 
povinnosti vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Dále navrhujeme doplnit, 
že pokud správce daně předvolá tuto osobu k podání vysvětlení, 
postupuje správce daně podle § 96 odst. 5 a 6.  
Dosavadní právní úprava zavedla jakousi povinnost mlčenlivosti o 
použitých procesních postupech správce daně a o jejich výsledcích. 
Takováto mlčenlivost není v § 52 a násl. d.ř. upravena a správce daně 
není oprávněn poučovat osobu podávající vysvětlení o povinnosti 
mlčenlivosti ve vztahu k daňovému subjektu. Je to totiž naopak daňový 
subjekt, jehož právům povinnost mlčenlivosti svědčí a je to také on, 
kdo může osobu zúčastněnou na správě daní povinnosti mlčenlivosti 
zprostit. 
Návrh na doplnění § 79 odst. 2: 
„Každý je povinen podat správci daně vysvětlení; pro odepření 
vysvětlení a pro poučení osoby podávající vysvětlení se obdobně 
použije § 96 odst. 2 až 4.“ 

Vysvětleno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2013 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Navrhované doplnění je nadbytečné. Poučovací povinnost platí již nyní 
a jasně vyvěrá z odkazu na § 96 odst. 4. Z povahy věci však poučovací 
povinnost dopadá pouze na poučení ohledně možnosti odepřít podání 
vysvětlení, nikoli ohledně povinnosti vypovídat pravdivě a nic 
nezamlčovat, neboť tato povinnosti se na osobu podávající vysvětlení 
nevztahuje. Analogie režimu zakotveného v § 96 odst. 5 a 6 by z 
institutu podání vysvětlení udělala fakticky institut svědecké výpovědi a 
popřela tak jeho význam a smysl. Základním rozdílem podání 
vysvětlení a svědecké výpovědi tkví v tom, že vysvětlení není 
důkazním prostředkem. Další významným rozdílem je, že vysvětlení je 
instrumentem využívaným v rámci vyhledávací činnosti (srov. 78), 
zatímco svědecká výpověď je instrumentem využívaným v rámci 
dokazování. Vyhledávací činnost z povahy věci probíhá nezávisle na 
přítomnosti daňového subjektu. 

23. Komora daňových 
poradců 

97. D NÁMĚTY NA ZJEDNODUŠENÍ A ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ 
DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ 
C.20. Zpřesnění podmínek pro zachování lhůty 
Navrhujeme upravit ust. § 35 odst. 2 tak, aby bylo pamatováno rovněž 
na podání, činěná prostřednictvím datových zpráv. Stejně jako u podání 

Nevyhověno. 
Stejná připomínka byla připomínkovým místem uplatněna již 
v minulosti (v letech 2013 a 2014) a byla s ním projednána. 
Ministerstvo financí je v tomto vypořádání nadále konzistentní.  
Nejeví se jako žádoucí, aby se v důsledku neúmyslných omylů měnila 
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učiněného u nadřízeného nebo jiného věcně příslušného správce daně, 
jde o odstranění důsledků neúmyslných omylů ve styku se správcem 
daně, k nimž nedochází úmyslně: 
„Nebyl-li úkon učiněn u věcně a místně příslušného správce daně nebo 
poštovní zásilka nebo datová zpráva obsahující podání nebyla 
adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně nebo datová 
zpráva obsahující podání nebyla podána do datové schránky věcně a 
místně příslušného správce daně, je lhůta zachována, je-li nejpozději v 
poslední den lhůty učiněn tento úkon u nadřízeného správce daně nebo 
u jiného věcně příslušného správce daně nebo pokud byla poštovní 
zásilka, adresována nadřízenému správci daně nebo jinému věcně 
příslušnému správci daně, podána u provozovatele poštovních služeb 
nejpozději v poslední den lhůty.“.  

konstrukce tak, aby bylo umožněno obstrukční chování. V praxi nelze 
rozlišit mezi neúmyslným omylem a úmyslnou obstrukcí. Ten, kdo má 
obavu z toho, že se zmýlí, by měl raději úkony plnit s předstihem, 
neboť i když podání či platbu učiní vůči nepříslušnému správci daně, 
dojde k postoupení v souladu s § 75. 
 

24. Konfederace umění 
a kultury 

1.  Dosavadní právní stav daňových předpisů považuje Konfederace umění 
a kultury za spíše uspokojivý, přesto KUK považuje daňové předpisy 
za složitou a pro veřejnost a obchodní společnosti obtížně 
srozumitelnou právní úpravu daňových povinností jednotlivých 
subjektů. Konfederace umění a kultury proto konstatuje, že jak KUK 
jako celek, tak i její členové vítají snahu Ministerstva financí 
o terminologické a upřesňující změny ustanovení dotčených zákonů.  
KUK dále vítá především navržené zjednodušení zdanění příjmů ze 
závislé činnosti u osob s příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, tj. 
u osob s příjmy do 2.500,- Kč měsíčně. Skutečnost, že poplatník daně 
nebude v případě „malých“ příjmů povinen podávat samostatné daňové 
přiznání s tím, že tyto příjmy se budou danit srážkovou daní ve výši 15 
%,  neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů 
fyzických osob a správa daně bude přenesena na plátce daně, bude mít 
kladný a motivační charakter pro poplatníky a nebude je odrazovat od 
další výdělečné činnosti z důvodu složitých administrativních 
povinností vůči státu ve vztahu k přiznání daně. 
Kromě výše uvedeného, KUK podporuje Ministerstvem navržené 
zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované 
dítě a považuje jej za jednoznačně vstřícný krok vůči rodinám s více 
dětmi. KUK věří, že navrhované zvýšení daňového zvýhodnění alespoň 
částečně sníží daňové zatížení zaměstnaných rodičů, jež vychovávají 
dvě a více dětí, a bude mít pozitivní dopad na finanční i celkovou 
životní situaci takových rodin. 
KUK si dovoluje strukturovat své vyjádření k věcnému návrhu zákona 
podle jednotlivých dotčených zákonů uvedených v důvodové zprávě 
k návrhu zákona, přičemž případné připomínky KUK k jednotlivým 
dílčím oblastem změn v rámci dotčených zákonů, jsou uvedeny 
samostatně. 

Bere se na vědomí. 

24. Konfederace umění 
a kultury 

2. D Změny zákona o daních z příjmu 
a) Částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření (bod 2.1.4 

Nevyhověno.  
Připuštění odchýlení se od všeobecného principu ponechání veškerých 
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a 3.1.4 důvodové zprávy, § 8 odst. 6 zákona o daních z příjmu) 
KUK nesouhlasí s navrženými změnami v oblasti daňového 
zvýhodnění doplňkového penzijního spoření, jelikož odůvodnění 
navržené změny nepovažuje za dostatečné. Odkaz na změny v oblasti 
daňového režimu soukromého životního pojištění nelze považovat za 
dostatečný, zejména s ohledem na různou povahu obou institutů. 
Doplňkové penzijní spoření má podporovat občany ve vlastním spoření 
na důstojné stáří, které stát dlouhodobě neumí svým občanům 
zabezpečit. Neustálé změny v oblasti doplňkového důchodového 
spoření jen přispívají k právní nejistotě občanů a negativním způsobem 
ovlivňují motivaci občanů ke spoření na důchod z vlastních prostředků. 
Odebírání daňové úlevy ve vztahu k doplňkovému penzijnímu spoření 
v případě jen částečného odbytného proto dle názoru KUK není 
odůvodněné, a proto KUK nesouhlasí s navrženou změnou ustanovení 
§ 8 odst. 6 zákona o daních z příjmu, a zejména pak se ztrátou 
možnosti čerpat daňového osvobození příspěvků zaměstnavatele na 
doplňkové penzijní spoření do budoucna. 

„naspořených“ prostředků na stáří a postihu všech předčasných výběrů 
také představuje významný precedent pro ostatní nastavené formy 
spoření na stáří, které navíc v minulé době, především v oblasti 
soukromého životního spoření, prošly zpřísňující úpravou při porušení 
těchto uvedených základních principů. 

24. Konfederace umění 
a kultury 

3. D Změny zákona o daních z příjmu 
b) Vypuštění možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu 

prostřednictvím příjmů z kapitálu a z nájmu (bod 2.1.8 a 3.1.8 
důvodové zprávy, § 35c odst. 4 zákona o daních z příjmu) 

KUK nesouhlasí s navrženými změnami v oblasti splnění limitu pro 
získání daňového bonusu na vyživované děti, jelikož odůvodnění 
navržené změny ustanovení § 35c odst. 4 zákona o daních z příjmu 
nepovažuje za dostatečně odůvodněné. Ministerstvo při zpřísnění 
podmínek při vyplácení daňového bonusu na vyživované děti vychází 
z blíže neuvedených „praktických zkušenosti“, kdy někteří poplatníci 
údajně obchází zákon tím, že vykazují fiktivní příjmy z nájmu, který 
reálně neexistuje, jen aby dosáhli na daňový bonus. V otázce příjmu 
z kapitálu, jenž má být vyřazeno z limitu taktéž, není uvedeno žádné 
odůvodnění. 
Není jasné, proč by jakýkoliv poplatník vykazoval fiktivní příjmy 
z nájmu nemovitostí nebo z kapitálového majetku, který by poplatník 
musel řádně zdanit, a to jen za účelem získání bonusu na vyživované 
dítě. Přestože Ministerstvo navrhuje vítanou úlevu pro rodiny 
spočívající ve zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a každé další 
vyživované dítě, zároveň lze nabýt dojmu, že navrženou změnou 
ustanovení § 35c odst. 4 zákona o daních z příjmu se Ministerstvo snaží 
tuto daňovou výhodu „vyrovnat“ tak, že zpřísňuje podmínky pro 
uplatnění takového daňového zvýhodnění. 
KUK nemůže souhlasit s takovým postupem, přičemž dle jejího názoru 
není možné odejmout výhody rodinám, které vykazují skutečné příjmy 
z nájmu nemovitostí a kapitálového majetku proto, že stát není schopen 
efektivně eliminovat možnost vykázání fiktivních příjmů pro získání 

Nevyhověno. 
V kontextu této problematiky však je nutné se zamyslet nad konceptem 
daňových bonusů jako celku. Ty byly v roce 2004 představeny jako 
nástroj podporující ekonomicky aktivní rodiče s dětmi. Koncepčně je 
tento institut problematický z důvodu svého charakteru, tj. charakteru 
sociálního transferu, na které se jinak z hlediska kompetenčního 
specializuje rezort Ministerstva práce a sociálních věcí.   
Daňový bonus je v tomto směru určitou dualitou k existujícímu systému 
sociálního pojištění, s tím rozdílem, že zde absentuje především vazba 
na pojistný vztah a platbu pojistného vůbec. Nastavená kritéria pro 
uplatnění daňových bonusů jsou, i přes jejich opakované zpřísňování, 
stále měkčí, než v oblasti sociálního zabezpečení. 
Koncept daňových bonusů je odtržen od klasických mechanismů 
fungování sociálního zabezpečení, a to včetně toho, že bonusy jsou 
spravovány orgány odlišnými od orgánů standardně se zabývajícími 
sociálním zabezpečením. 
V tomto ohledu by bylo možné přisvědčit i kompletnímu přesunu této 
formy sociálního zabezpečení do gesce rezortu Ministerstva práce a 
sociálních věcí (tj. zrušení institutu daňového bonusu spojené s 
provedením změn v oblasti sociálního zabezpečení).  
Obdobná úprava daňové úlevy na děti je uplatňována ve Slovenské 
republice, kde je však právní úprava ještě přísnější, než je uvedený 
návrh v novele. Ve Slovenské republice si daňovou výhodu i v podobě 
slevy na dani může uplatnit pouze poplatník, který ve zdaňovacím 
období měl zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, z podnikání nebo z 
jiné samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 6 násobku 
minimální mzdy a vykázal základ daně (dílčí základ daně) z příjmů z 
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daňového bonusu. Povinnost činit všechno proto, aby nedocházelo 
k umělému navyšování příjmu pro získání daňového bonusu, spočívá 
na státu, potažmo Ministerstvu financí a soustavě finančních úřadů, a 
proto není možné rezignovat na tuto povinnost tím, že se zpřísní 
podmínky pro uplatnění daňového bonusu rodičům, jenž veškeré 
daňové povinnosti řádně plní. 
Kromě výše uvedených připomínek KUK souhlasí s 
ostatními navrženými změnami v rámci zákona o daních z příjmu, 
považuje tyto změny za dostatečně odůvodněné, a tudíž k nim nemá 
dalších připomínek. 

podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (zdroj: zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov). 
Zde navrhovaná úprava zpřísňuje pouze okruh poplatníků ohledně 
vzniku nároku na daňový bonus. Daňové zvýhodnění v podobě slevy na 
dani zůstává zachováno bez ohledu na druh příjmů, kterých poplatník 
dosahuje. 
K argumentu ohledně vykazování fiktivních příjmů lze uvést, že 
v kontextu základní slevy na dani ve výši 24 840 Kč, která je 
poskytována bez výjimky každé fyzické osobě se zdanitelnými příjmy, 
a ve spojení s podmínkou dosažení příjmů alespoň ve výši 6 násobku 
minimální mzdy pro dosažení nároku na daňový bonus, může dojít 
k vykázání fiktivního příjmu, aniž by byl takto dodatečný příjem 
zdaněn. Jediným efektem je dosažení na daňový bonus, kdy jedna 
dodatečně přiznaná koruna příjmu může vygenerovat daňový bonus až 
ve výši 60 300 Kč. Daň ve výši základní slevy na dani totiž odpovídá 
při sazbě daně z příjmů fyzických osob 15 % základu daně ve výši 
165 600 Kč. Šestinásobek minimální je pro rok 2016 v částce 59 400 
Kč. Pokud tedy poplatník fiktivně navýší svůj příjem z nájmu právě na 
částku 59 400 Kč, kvalifikuje se pro nárok na daňový bonus a 
z uvedené částky díky slevě na dani nezaplatí žádnou daň z příjmů. 

24. Konfederace umění 
a kultury 

4.  Daň z přidané hodnoty 
KUK souhlasí s navrženými změnami v rámci zákona o dani z přidané 
hodnoty, považuje tyto změny za dostatečně odůvodněné, a tudíž k nim 
nemá dalších připomínek. 

Bere se na vědomí. 

24. Konfederace umění 
a kultury 

5. D Místní poplatky 
a) Sazba poplatku za vjezd (bod 2.4.1 a 3.4.1 důvodové zprávy, § 

10 odst. 3 zákona o místních poplatcích) 
KUK souhlasí s navrženými změnami v této oblasti, nicméně má 
připomínku k výši navrženého poplatku za vjezd ve výši 200,- Kč. 
Navržená výše znamená navýšení poplatku o 1000 % oproti původním 
20,- Kč, přičemž důvodová zpráva blíže neodůvodňuje, na základě 
jakých skutečnosti Ministerstvo financí vycházelo při stanovení nové 
výše místního poplatku. 
Zároveň si však KUK dovoluje konstatovat, že zvýšení poplatku za 
vjezd považuje za správné především s ohledem na životní prostředí a 
emisní situace ve městech, přičemž zklidnění dopravy v centrech měst 
a památkových zónách zcela jistě uvítají především obyvatelé těchto 
oblastí. 
Kromě výše uvedené připomínky k navrženému ustanovení § 10 odst. 3 
zákona o místních poplatcích, KUK souhlasí s ostatními navrženými 
změnami v rámci dotčeného zákona, považuje zbylé navržené změny 
za dostatečně odůvodněné, a tudíž k nim nemá dalších připomínek. 

Vysvětleno. 
Přepočet stávající sazby 20 Kč z roku 1991 po zohlednění meziroční 
inflace od tohoto roku činí cca 100 Kč. Navýšení sazby poplatku je 
z tohoto pohledu fakticky pouze dvojnásobné. Odůvodnění bude 
doplněno. 

24. Konfederace umění 
a kultury 

6.  Správní poplatky 
KUK souhlasí s navrženými změnami v rámci zákona o správních 

Bere se na vědomí. 
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poplatcích, považuje navržené změny za dostatečně odůvodněné, a 
tudíž k nim nemá dalších připomínek. 

24. Konfederace umění 
a kultury 

7.  Daňový řád 
KUK souhlasí s navrženými změnami v rámci daňového řádu, 
považuje navržené změny za dostatečně odůvodněné, a tudíž nemá 
k nim dalších připomínek. 

Bere se na vědomí. 

24. Konfederace umění 
a kultury 

8.  Vymáhání práv duševního vlastnictví 
KUK souhlasí s navrženými změnami v rámci zákona o působnosti 
orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv 
duševního vlastnictví, považuje navržené změny za dostatečně 
odůvodněné, a tudíž k nim nemá dalších připomínek. 

Bere se na vědomí. 

25. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

1. D Navrhujeme v § 6 odst. 4 písm. b) vypustit text: 
„před zvýšením podle odstavce 12“. 
Odůvodnění: 
Jde o nadbytečné upřesnění. Pokud zákonodárce soudí, že je toto 
upřesnění nutné, pak musí být analogicky vloženo i v případě dohod o 
provedení práce – tj. u písm. a).  

tato připomínka je doporučující 

Vyhověno.  
Text byl pro nadbytečnost vypuštěn. 

25. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

2. Z Navrhujeme do návrhu doplnit následující body: 
1. §6 odst. 9 písm. b) zákona zní: 
„b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění 
zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v 
rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 
subjektů; v případě využití stravovacích poukázek (elektronických 
nebo papírových) nebo jiných specifických platebních prostředků 
poskytnutých na žádost zaměstnavatele1, (dále jen „specifický platební 
prostředek“) se osvobození uplatní za podmínky, že specifický platební 
prostředek je použit výlučně k pořízení stravy, jež je způsobilá ke 
spotřebě v průběhu pracovní směny na pracovišti nebo v rámci 
závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů 
oprávněných zajišťovat stravování. Stravou způsobilou ke spotřebě na 
pracovišti v průběhu pracovní směny se pro účely tohoto zákona 
rozumí potraviny určené k přímé spotřebě2. 
 
2. V §24 odst. 2 písm. j) bod 4. zákona se na konci ustanovení doplňuje 
věta: 
„Příspěvek na stravování nelze uplatnit, pokud zaměstnavatel nemá 
s vydavatelem specifického platebního prostředku uzavřenu písemnou 
smlouvu, ve které se vydavatel specifického platebního prostředku 
zaměstnavateli zavázal, že jím vydávané nepeněžní platební prostředky 
budou u jejich příjemců uplatnitelné pouze v souladu s podmínkami 
uvedenými v §6 odst. 9 písm. b) tohoto zákona. Příspěvek na 
stravování lze uplatnit i tehdy, pokud zaměstnavatel nemá uzavřenu 

Nevyhověno. 
Navrhované opatření v § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů je 
z hlediska zaměstnavatele nespravovatelné. Plátce daně odpovídá za 
správnou výši srážené zálohy na daň nebo daně. Musí tedy znát 
podmínky, při jejichž splnění lze daný příjem od daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti u zaměstnance osvobodit. Návrh 
předpokládá, že daný příjem je osvobozen pouze za podmínky, že je 
specifický platební prostředek použit výlučně k pořízení stravy. 
Smlouvy na nákup „stravenek“ a o podmínkách jejich použití pro 
stravování zaměstnanců na závodní stravování nejsou uzavírány mezi 
zaměstnavatelem a akceptantem, ale mezi zaměstnavatelem a 
vydavatelem stravenek. Využití stravenek nijak neovlivní 
zaměstnavatel, ale vydavatel a akceptant. Zaměstnavatel prakticky není 
schopen ověřit, zda byla naplněna podmínka pro osvobození příjmu, 
tzn. zda si zaměstnanec pořídil stravu, jež je způsobilá ke spotřebě 
v průběhu pracovní směny na pracovišti nebo v rámci závodního 
stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů oprávněných 
zajišťovat stravování tak, jak předpokládá návrh. Samotné vymezení 
stravy, jež je způsobilá ke spotřebě v průběhu pracovní směny na 
pracovišti vyvolá otázky nejen na straně zaměstnavatele, ale i na straně 
zaměstnance v tom smyslu, že nebude při nákupu zřejmé, zde 
nakoupená strava vyhovuje této podmínce a lze tedy uplatnit 
osvobození. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, na kterou je v návrhu 
odkazováno, pouze obecně stanoví, že potravinami určenými k přímé 
spotřebě jsou potraviny, které se konzumují v nezměněném stavu, 
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písemnou smlouvu s vydavatelem specifického platebního prostředku, 
ale doloží splnění podmínky předchozí věty jiným způsobem. 
Příspěvek na stravování nelze uplatnit tehdy, překročí-li příspěvek 
zaměstnavatele na nominální hodnotě jednoho nákupu hrazeného 
specifickými platebními prostředky dvojnásobek maximálního 
příspěvku zaměstnavatele dle věty první ustanovení tohoto bodu 
zákona, a to v rozsahu, ve kterém příspěvek zaměstnavatele tuto hranici 
překračuje.“  
Odůvodnění: 
Účelem této změny je vymezit hranice pro uplatnění osvobození od 
daně z příjmů fyzických osob při poskytování příspěvku na stravování 
ve formě stravovacích poukázek nebo jiných podobných specifických 
platebních prostředků v souladu s účelem a smyslem tohoto 
osvobození.  
Dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů se za 
příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob považuje „hodnota 
stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 
zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního 
stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů“. 
Z citovaného ustanovení vyplývá, že vedle provozu závodního 
stravovacího zařízení jsou na straně zaměstnanců osvobozeny od daně 
z příjmu rovněž jiné formy příspěvků zaměstnavatele na stravování, 
mezi které patří např. stravovací poukázky (elektronické nebo 
papírové), apod. Společným jmenovatelem všech těchto forem 
nepeněžního plnění je jednotný smysl osvobození, tj. podpora 
stravování zaměstnanců poskytovaná zaměstnavatelem během pracovní 
doby/směny. 
Ve srovnání se závodním stravováním přímo u zaměstnavatele nabízejí 
stravovací poukázky, resp. obecně jiné systémy tohoto typu 
nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnancům, vyšší variabilitu 
užití, neboť způsob uplatnění závisí na zaměstnanci. Ne všechny 
způsoby takového užití přitom odpovídají  účelu zákonného 
osvobození, např. stravovací poukázky mohou být použity mimo 
souvislost s pracovní směnou. Proto je nezbytné doplnit zákonné 
ustanovení a zajistit tak jednotný režim a rozsah daňového osvobození 
bez ohledu na formu, jakou zaměstnavatel svým zaměstnancům 
přispívá na stravování. Zároveň nesmí současně docházet k daňové 
diskriminaci zaměstnanců při uplatňování tohoto osvobození, které 
nesmí záviset na formě čerpání příspěvku na stravování. 
Hlavním důvodem pro zavedení omezení je fakt, že smysl osvobození 
příspěvku zaměstnavatele na stravování od daně z příjmů fyzických 
osob může být obcházen tak, že zaměstnanec za stravovací poukázky 
nebo jejich ekvivalent nakupuje zboží a služby, které nejsou určeny ke 
stravování, resp. k přímé spotřebě na pracovišti. 

potraviny tepelně opracované, které se konzumují v teplém nebo 
studeném stavu, a sušené potraviny, které musí být před spotřebou 
smíchány s teplou nebo studenou tekutinou. Je tedy zřejmé, že nelze 
zaměstnavateli uložit podmínku, díky které by musel vědět, na jakou 
konkrétní stravu byla „stravenka“ použita tak, aby vyhodnotil, zda ji lze 
podřadit pod definici uvedené vyhlášky. Toto opatření je při stravování 
v denní frekvenci ze strany zaměstnavatele nerealizovatelné, přičemž se 
neřešitelnost tohoto opatření násobí s narůstajícím počtem zaměstnanců. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 
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Tato varianta stanoví, že v nominální hodnotě jednoho nákupu může 
činit příspěvek zaměstnavatele maximálně 2x70% nejvyššího stravného 
při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin; tedy 2x0,7x82 Kč, tj. 114,80 
Kč, což odpovídá nominální hodnotě nákupu 208 Kč při maximální 
daňové výhodnosti. 
Zároveň dochází zákonem k vymezení stravovacích poukázek a jiných 
specifických platebních prostředků v souladu s legislativou EU 
odkazem na Článek 1 bod 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních 
poplatcích za karetní platební transakce. 
 
Finanční omezení 
S ohledem na výše uvedené se podmínky pro osvobození upravují tak, 
že se zavádí horní limit pro použití nepeněžních platebních prostředků 
na jeden nákup. Tento limit se stanoví ve vazbě na cestovní náhrady 
zaměstnanců ve veřejné sféře při pracovní cestě v trvání 5-12 hodin, a 
to ve výši, kdy příspěvek zaměstnavatele na jeden nákup nepřekročí 
dvojnásobek maximální daňově uznatelné výše příspěvku 
zaměstnavatele na jedno jídlo za jednu směnu. Vazba na cestovní 
náhrady zaměstnanců ve veřejné sféře je v zákoně o daních z příjmů již 
používána, např. v ustanovení §24 odst. 2 písm. j) bod 4. 
 
Věcná vázanost 
Pokud zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravování (ve 
smyslu ustanovení § 236 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, v platném znění) v podobě nepeněžitého plnění, např. ve formě 
příspěvku na stravovací poukázky, bude tento příspěvek osvobozen od 
daně z příjmů pouze tehdy, slouží-li výlučně k pořízení stravy, jež je 
způsobilá ke spotřebě v průběhu pracovní směny (i) na pracovišti nebo 
(ii) v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 
subjektů (např. restaurací a jiných stravovacích zařízení) a půjde-li o 
potraviny určené k přímé spotřebě podle § 1 vyhlášky MZČR 
296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky 
rizikových skupin potravin. 
 
Smluvní povinnost 
Dále se zavádí povinnost zaměstnavatele, aby zajistil, že omezení 
uvedená v předchozích dvou odstavcích budou účinná, a to tak, že 
zaměstnavatel bude mít s vydavatelem specifického platebního 
prostředku uzavřenou písemnou smlouvu nebo bude schopen jinak 
doložit, že se vydavatel specifického platebního prostředku 
zaměstnavateli zavázal, že jím vydávané specifické platební prostředky 
budou u jejich příjemců uplatnitelné pouze v souladu se zákonnými 
podmínkami. Povinnost smluvní sítě je skutečností, která vyplývá i 
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z evropské legislativy, kdy je smluvní síť zárukou účelovosti užití 
daného specifického platebního prostředku.  
tato připomínka je zásadní 
______________________ 
1 Článek 1 bod 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní 
platební transakce 
2§ 1 vyhlášky MZČR 296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr 
epidemiologicky rizikových skupin potravin. 

25. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

3. Z Navrhujeme do návrhu doplnit následující body: 
1. Navrhujeme v § 6 odst. 9 písm. d) se doplňuje bod 4., který zní: 
„příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo 
knih, kde reklama přesahuje 50% plochy,“. 
2. Navrhujeme v § 25 odst. 1 písm. h) bod 1. se „a“ nahrazuje čárkou a 
na konci textu se čárka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se věta 
„tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, kde 
reklama přesahuje 50% plochy,“. 
Odůvodnění: 
Předmětem navrhované právní úpravy je rozšíření okruhu nepeněžních 
plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho 
rodinnému příslušníku o příspěvek na knihy. Za knihy jsou považovány 
tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knihy, kde 
reklama přesahuje 50% plochy. Cílem návrhu a limitované definice 
pojmu „knihy“ je zamezit možnému zneužívání poskytování benefitu 
ve formě nepeněžního plnění zaměstnancům a využití obdobné 
podpory tištěných knih jako v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. 
V souladu s platným zněnímzákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(dále „zákon o daních z příjmů“) mohou zaměstnavatelé poskytovat 
zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníku z fondu kulturních a 
sociálních potřeb (dále také „FKSP“),ze sociálního fondu, ze zisku 
(příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou 
výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, celou řadu 
nepeněžních plnění dle § 6 odst. 9 písm. d), které je možno osvobodit 
od daně z příjmů fyzických osob. 
Navrhovaná změna zákona staví na roveň příspěvek na knihy 
s příspěvkem na kulturní nebo sportovní akce, jelikož lze konstatovat, 
že četba knih může přinášet čtenáři obdobný kulturní zážitek jako 
například návštěva kulturní akce. Dále konstatujeme, že z pohledu 
zaměstnavatele i státu je žádoucí podpora kulturního povědomí, 
rozvoje praktických dovedností, odborných a osobních znalostí 
zaměstnanců, resp. obyvatel. Současně je také z dlouhodobého hlediska 
velmi přínosná nepřímá podpora knih ve formě daňových úlev. 
Dále navrhovaná úprava umožní zaměstnavateli poskytnout 

Nevyhověno. 
Navrhované opatření představuje úzce selektivní výjimku (jsou 
zahrnuty pouze tištěné knihy). Návrh je odůvodňován žádoucí 
podporou „kulturního povědomí, rozvoje praktických dovedností, 
odborných a osobních znalostí zaměstnanců, resp. obyvatel“. Zákon o 
daních z příjmů v tomto směru v § 6 odst. 9 písm. d) mimo jiné od daně 
z příjmů na straně zaměstnanců osvobozuje také nepeněžní plnění ze 
zákonem vyjmenovaných zdrojů na použití knihovny zaměstnavatele (§ 
6 odst. 9 písm. d) bod 3. zákona o daních z příjmů). 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 
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zaměstnanci nepeněžní plnění ve formě příspěvku na vzdělání a 
odbornou literaturu poskytnutou mimo vzdělávací zařízení či mimo 
rámec odborného rozvoje zaměstnanců. 
Příspěvek zaměstnavatele na knihy je navrhován jako daňově 
neuznatelný náklad zaměstnavatele ve smyslu §25 odst. 1 písm. h) 
zákona o daních z příjmů, tzn., tento příspěvek na knihy by měl mít 
stejný daňový režim jako jiná nepeněžní plnění poskytovaná 
zaměstnavatelem zaměstnanci uvedená v §6 odst. 9 písm. d) zákona o 
daních z příjmů. Daňová neuznatelnost nákladů vynaložených 
zaměstnavatelem na příspěvek na knihy dle navrhované úpravy se 
nevztahuje na náklady vynaložené zaměstnavatelem na knihy hrazené 
zaměstnavatelem v rámci vytváření pracovních podmínek pro výkon 
práce nebo v rámci odborného rozvoje zaměstnanců související 
s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo v rámci rekvalifikace 
zaměstnanců.   

tato připomínka je zásadní 
25. Konfederace 

zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

4. D Navrhujeme v § 6 odst. 12 vypustit text: 
„Zaměstnancem, u kterého povinnost platit povinné pojistné 
zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměstnanec, u něhož se odvod 
povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo 
zaměstnanec, na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné 
zahraniční pojištění stejného druhu.“. 
Odůvodnění: 
Bez vypuštění této věty bude sporné, zda vůbec lze zvyšovat základ 
daně i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné 
zaměstnavatel nemá (tedy např. u zaměstnance s příjmem z DPP do 
10 000 Kč). Není však úplně jasné, jak zákonodárce zamýšlel stanovení 
superhrubé mzdy v případě příjmů osvobozených od odvodu 
pojistného. Nemělo by však vadit, kdyby zvyšování daňového základu 
nebylo vázáno na skutečný odvod pojistného zaměstnavatele, ale bylo 
dopočteno příslušnou sazbou tak, jak je tomu nyní u zahraničních 
příjmů nebo zahraničního pojištění. 

tato připomínka je doporučující 

Nevyhověno. 
Pro účely základu daně (tzv. superhrubá mzda) se hrubé příjmy 
zaměstnance zvyšují o povinné pojistné, které se z těchto příjmů platí 
podle tuzemských právních předpisů. Pokud se toto pojistné neplatí, tak 
se tyto příjmy na tzv. superhrubou mzdu nezvyšují. Toto platí i 
v případě zaměstnanců spadajících do zahraničního povinného 
pojistného systému. 
 
 

25. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

5. Z Navrhujeme, aby § 19b odst. 1 písm. d) zněl takto: 
„d) příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud tento příjem vznikl 
u veřejně prospěšného poplatníka nebo pokud v úhrnu příjmy z tohoto 
majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím 
období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 
100000 Kč u 
1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce, 
2. vypůjčitele při výpůjčce a 
3. výprosníka při výprose, “ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme osvobození majetkového prospěchu veřejně prospěšného 

Vyhověno částečně.  
Bezúplatné příjmy krajů, obcí, dobrovolné svazky a případně další 
veřejně prospěšní poplatníci budou osvobozeny od daně tak, jak tomu 
bylo u daně darovací v 20 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 357/1992 Sb., 
a to doplněním do § 19b odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů jako 
nové body 3 a 4. 
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poplatníka bez limitu.  
Veřejně prospěšní poplatníci, ať již jde o nestátní (spolky, obecně 
prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace,….) a nebo státní 
(příspěvkové organizace) organizace, mají velmi často ve výpůjčce 
nemovitost (často jde o výpůjčku od státní rozpočtové organizace, 
přičemž u příspěvkových organizací nejde o svěření majetku), ve které 
poskytují své služby. Stávající ustanovení je nutí vyčíslit výši 
majetkového prospěchu, což není u nemovitostí jednoduchá záležitost – 
organizace je na to nucena vynakládat čas a peníze. 
Když nakonec výši majetkového prospěchu vyčíslí, stanoví jakou část 
využívá organizace pro činnosti dle §15 odst. 1 nebo §20 odst. 8 a tuto 
výši majetkového prospěchu osvobodí dle §19b odst. 2 b). Zbytek 
majetkového prospěchu, který se vztahuje např. u školy k pronájmu 
tělocvičny nebo obecně k pronájmu části budovy či vykonávání jiných 
podnikatelských aktivit v dané nemovitosti, následně promítne do 
základu daně v souladu s §23 odst. 3 a) bod 16. (navýší základ daně), 
současně ale o tuto částku základ daně sníží dle §23 odst. 3 c) bod 8, 
protože bezúplatný příjem je použit k dosažení, zajištění a udržení 
příjmů. Případů, kdy majetkový prospěch veřejně prospěšný poplatník 
neosvobodí dle §19b odst. 2 b) ani o něj nesníží základ daně dle §23 
odst. 3 c) bod 8, je minimum.  
V naprosté většině případů tedy majetkový prospěch u veřejně 
prospěšných poplatníků stejně nebude součástí základu daně, protože 
bude osvobozen nebo o něj bude snížen základ daně. Není tedy důvod 
nutit veřejně prospěšné poplatníky vynakládat náklady na vyčíslení 
majetkového prospěchu a komplikovat jim postup zjištění základu 
daně, a proto navrhujeme osvobození majetkového prospěchu pro 
veřejně prospěšné poplatníky bez limitu. 

tato připomínka je zásadní 
25. Konfederace 

zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

6. Z Navrhujeme v § 20 odst. 7 vypustit text: 
„ , poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, “ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme umožnit snížení základu daně i veřejně prospěšným 
poplatníkům, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb.  
Je mnoho neziskových organizací, které poskytují zdravotní služby 
jakou svou minoritní činnost, například doplňkovou k sociálním 
službám (jako domácí péče apod.), a tyto organizace jsou pak proti 
organizacím, které poskytují sociální služby, znevýhodněné. Neziskové 
organizace ať už mají jakoukoliv právní formu, jsou omezené použitím 
zisku, který mohou využít pouze na podporu své hlavní činnosti. Není 
důvod dávat jim další omezení, které pak znevýhodňují neziskové 
organizace držící oprávnění k poskytování zdravotních služeb proti 
jiným neziskovým organizacím, které poskytovatelem zdravotních 

Nevyhověno. 
Důvodová zpráva k zákonu č. 267/2014 Sb., kterým se od 1. 1. 2015 
změnil zákon o daních z příjmů, uvádí, že šlo zejména o 
terminologickou změnu a poskytovatel sociálních služeb, který 
současně poskytuje zdravotní služby bez oprávnění, není považován za 
poskytovatele zdravotních služeb. Poskytování zdravotnických služeb 
je pro tyto poplatníky doplňkovou činností, z níž dosahované příjmy 
jsou zanedbatelné a proto ustanovení § 20 odst. 7 nezakládá nerovné 
podmínky v porovnání s poskytovateli zdravotních služeb na základě 
oprávnění, kde naopak příjmy z těchto činností výrazně převažují. 
Poskytovatel zdravotních služeb s oprávněním je veřejně prospěšným 
poplatníkem (VPP) s tzv. široký základ daně,  který má předmětem 
daně všechny příjmy (s výjimkou investičních dotací), k nimž pak může 
uplatňovat související výdaje. A dále na rozdíl od VPP s tzv. úzkým 
základem daně, má možnost kompenzace případných ztrát. Proto je mu 
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služeb nejsou, i když často jejich činnost není příliš odlišná (např. 
poskytují jako svou majoritní hlavní činnost sociální služby). 

tato připomínka je zásadní 

institut odpočtu dle § 20 odst. 7 odejmut. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 

25. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

7. Z Navrhujeme v § 20 odst. 7 vypustit text: 
„ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané 
příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně 
následujících zdaňovacích obdobích. Obecně prospěšná společnost 
a ústav musí prostředky získané touto úsporou použít“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme sjednotit a zjednodušit jak z pohledu uplatnění tak z 
pohledu kontroly pravidlo pro využití daňové úspory.  
Navrhujeme upravit historické ustanovení vztahující se na poplatníky s 
úzkým základem daně, které jim dává podmínku využít získanou 
daňovou úsporu na krytí nákladů v činnostech, z nichž příjmy nejsou 
předmětem daně, tj. v nepodnikatelských ztrátových činnostech. 
Nezisková organizace, která je profesionálně řízena (zejména jde o 
organizace poskytující služby), sestavuje svůj rozpočet na nulu, nikoliv 
ztrátový, nechce se zadlužit. Je mnoho organizací, které mají pouze 
jednu hlavní činnost, kterou dosahují plnění svého poslání a 
dlouhodobě je jejich hospodaření nulové. To ale v praxi znamená, že 
vykazují každoročně zisk ve výši např. 500 Kč nebo doslova pár korun. 
Nemluvě o příspěvkových organizacích, které ze své přirozenosti (dle 
zákonné úpravy) hospodaří „na nulu“ (nikoliv ztrátově). 
Zákon takto nutí organizace k tomu, aby generovaly dodatečné náklady 
a vykázaly ztrátu, aby mohly splnit podmínku využití daňové úspory. 
Jaký je pro to důvod? Cílem ustanovení je přece to, aby neziskové 
organizace pokračovaly ve své nepodnikatelské činnosti kvůli které 
byly založeny a aby daňovou úsporu využily na krytí nákladů v těchto 
činnostech, tj. aby  nevyužily úsporu a s nepodnikatelskou činností 
neskončily. Je pak pro všechny organizace mnohem pochopitelnější a 
jednodušší, pokud pro všechny bude platit stejné pravidlo, že získanou 
daňovou úsporu organizace využije na krytí nákladů v 
nepodnikatelských činnostech v následujícím jednom roce. Splní to 
100% cíl a záměr a bude to jednodušší jak pro pochopení na straně 
neziskových organizací, tak pro kontrolu ze strany správce daně. 
Vykázání dostatečných nákladů v nepodnikatelské činnosti v 
následujícím jednom roce nejlépe prokáže, že organizace nadále 
pokračuje ve své nepodnikatelské činnosti  a „daňovou úsporu si 
zaslouží“.  

tato připomínka je zásadní 

Vyhověno.  
 

25. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

8. Z Navrhujeme, aby § 23 odst. 3 písm. c) bod 8. zněl takto: 
„hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen 
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 
3 písm. a) bodu 15, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, 

Vysvětleno. 
V tomto případě nebude ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 (resp. 
15) zákona o daních z příjmů aplikováno. 
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zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně 
osvobozené nebo je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění 
a udržení příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 
tohoto zákona, a o bezúplatném příjmu nebylo účtováno v nákladech. “ 
Odůvodnění: 
Návrh postihuje situaci, kdy veřejně prospěšný poplatník s „úzkým 
základem daně“ použije např. bezúplatný příjem z titulu výpůjčky 
(výprosy), zápůjčky současně k dosažení, zajištění a udržení příjmů 
(výnosů): 

• které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené 
(použije se §23/3-a)-16. zákona a pak se použije §23/3-c)-8. 
zákona) 

• které jsou předmětem daně a jsou od daně osvobozené 
(nepoužije se §23/3-a)-16. zákona a pak se nepoužije §23/3-c)-
8. zákona) 

• které nejsou předmětem daně (podle stávajícího právního 
režimu se použije §23/3-a)-16. zákona, ale pak nelze použít 
§23/3-c)-8. zákona; fakticky nastane stav, kdy příjmy ze 
ztrátové jednotlivé činnosti nejsou předmětem daně, ale 
související bezúplatný příjem se „zdaní“) 

tato připomínka je zásadní 
25. Konfederace 

zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

9. Z Navrhujeme do § 23 odst. 4 písm. e) doplnit bod 3., který zní takto: 
„3.  zaúčtované do příjmů (výnosů) u poplatníka uvedeného v 
§18a, odst. 5) tohoto zákona, pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) 
neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). “ 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení postihuje situaci, kdy veřejně prospěšný poplatník 
s tzv. „širokým základem daně“ obdrží např. dotaci, která je účelově 
vázána na výdaje (náklady) neuznané jako výdaje (náklady) na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů (např. účetní odpisy, účetní odpis 
pohledávek, účetní opravné položky, účetní rezervy, výdaje na 
reprezentaci, výdaje na členské příspěvky v tuzemských nebo 
mezinárodních organizacích) a při neexistenci tohoto navrhovaného 
řešení by poplatník tuto dotaci zdanil. 

tato připomínka je zásadní 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod 62 v čl. I návrhu zákona byl vypuštěn z důvodu 
nutnosti podrobnější analýzy situací, které mají či nemají být § 23 odst. 
4 písm. e) zákona o daních z příjmů pokryty, a s tím souvisejících 
navazujících úprav v zákoně o daních z příjmů. Tato problematika však 
bude řešena v některé z další novel zákona o daních z příjmů. 
 

25. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

10. Z Navrhujeme, aby nově vkládané písmeno d) v § 28 odst. 1 znělo takto: 
„d) příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření 
pokud tak rozhodne zřizovatel, “ 
Odůvodnění: 
S ohledem na ustanovení §27/2-e, f) zákona č. 250/2000 Sb. 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozhoduje zřizovatel o 
vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem 

Nevyhověno. 
V rámci připomínkového řízení byla zvažována otázka, zda nově 
umožněný režim pro předmětné příspěvkové organizace podmiňovat 
ještě explicitně  rozhodnutím/ souhlasem zřizovatele, a to zejména 
z důvodu zabránění zahájení duplicitního odpisování (byť je uplatnění 
takového duplicitního odpisu z dikce § 28 odst. 1 ZDP vyloučeno). 
Byla posuzována efektivita takového případného souhlasu, tj. zda 
mohou vzniknout situace, kdy by bylo zájmem zřizovatele, aby daný 
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mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena. Pod tímto právem by 
mělo být zahrnuto i „právo k daňovému odpisování“. 

tato připomínka je zásadní 

svěřený majetek příspěvkové organizaci (za podmínek definovaných 
v zákoně o dani z příjmů) daňově neodepisovala. Ze získaných 
poznatků z diskuze se Svazem měst a obcí a odborem územních 
rozpočtů Ministerstva financí plyne, že by obce dávaly hromadně 
souhlas s tímto daňovým odepisováním, a tím se jeví tento akt 
zbytečný. Pokud by měl být předmětný souhlas poskytnut, tak stejně by 
se tak nečinilo pro jednotlivý případ v případě příspěvkových 
organizací (je třeba si uvědomit, že to má pokrýt jak případy týkající se 
přímo majetku zřizovatele předaného, tak i nakoupeného v průběhu 
činnosti do vlastnictví zřizovatele), ale přímo ve zřizovací listině jako 
generální souhlas (v části týkající se vymezení práv ke svěřenému 
majetku). Takže pokud se zde bude souhlas požadovat, znamenalo by to 
v praxi ještě před účinností novely hromadné předělávání zřizovacích 
listin, což lze pokládat za nadbytečnou administrativu.   
U dobrovolných svazků obcí, u kterých bude nově též připuštěno 
daňově odpisovat majek vložený členskými obcemi, by situace  s 
 podmínkou souhlasu mohla znamenat zmatek – příklad: tři členové  
DSO (např. kanalizace) – všichni tam vkládají majetek, z nich jeden 
nevysloví souhlas s odepisováním a dva to udělají (nehodnotíme proč se 
chovali rozdílně, ale prostě se tak stane). Na straně DSO může 
vzniknout zmatek – co se daňově odepisuje a co nikoliv.  
  
Z výše uvedených důvodů bylo od podmínky explicitního souhlasu 
zřizovatele upuštěno.  
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 

25. Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů 

11. Z Uplatňujeme zásadní připomínku k záměru odejmutí daňové 
podpory doplňkovému penzijnímu spoření v případě čerpání 
částečného odbytného. 
  
Odůvodnění: 
     Návrh směřuje proti nedávno zákonem přijatému motivačnímu 
opatření na podporu spoření nezletilým účastníkům, v důsledku 
odstranění minimální věkové hranice v doplňkovém penzijním spoření 
a v tomto smyslu je nekoncepční, protože demotivující. 
Čerpání zákonem nově zavedené dávky – částečného odbytného – je 
legální možností pro úzce vymezenou, specifickou skupinu účastníků, 
tj. nezletilých při dosažení věku 18 let, za předem vymezených 
přísných podmínek (min. doba spoření, věková hranice, omezená 
částka výběru jediná příležitost). Není proto důvod takové chování 
účastníka daňově sankcionovat. 
      Srovnání se stavem v soukromém životním pojištění, který vedl k 
zavedení podmínek daňového režimu, které mají být nyní mechanicky 
převzaty i pro doplňkové penzijní spoření, proto jistě neobstojí. 

Nevyhověno.  
Připuštění odchýlení se od všeobecného principu ponechání veškerých 
„naspořených“ prostředků na stáří a postihu všech předčasných výběrů 
také představuje významný precedent pro ostatní nastavené formy 
spoření na stáří, které navíc v minulé době, především v oblasti 
soukromého životního spoření, prošly zpřísňující úpravou při porušení 
těchto uvedených základních principů. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 
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V životním pojištění mohlo docházet ke zneužívání daňových 
zvýhodnění v případech, kdy např. zaměstnavatel část mzdy poskytoval 
zaměstnanci formou příspěvků na životní pojištění, které potom 
zaměstnanec čerpal formou mimořádného výběru prostředků ze 
smlouvy s pojišťovnou. 
  
     V případě částečného odbytného v doplňkovém penzijním spoření je 
třeba dále vzít v úvahu, že účastník do 18 let věku těžko bude pobírat 
příspěvek zaměstnavatele, takže nebude důvod, aby do budoucna mu 
daňové zvýhodnění takového příspěvku bylo odpíráno, ani nebude 
třeba osvobozené příspěvky zaměstnavatele dodaňovat, vzhledem 
k tomu, že i kdyby je nezl. účastník výjimečně (pouze po dobu 
maximálně tří let, ve věkové kategorii 15-18 let) pobíral, příspěvky 
zaměstnavatele nejsou předmětem výplaty v rámci částečného 
odbytného, ale dále budou ponechány svému účelu na individuálním 
účtu účastníka. Obdobně platí o dodatečném zdanění příspěvků 
účastníka, o které mu byl snížen základ daně, neboť za nezletilého 
účastníka budou příspěvky hrazeny 3. osobou (rodiče, prarodiče) a 
v takový případech plátce příspěvků, nemůže uplatňovat slevu na dani, 
resp. odpočet ze svého daňového základu. Výplatou částečného 
odbytného smlouva o doplňkovém penzijním spoření 
nezaniká,  převažující většina prostředků  - 2/3 prostředků zaplacených 
za  nezl. účastníka rodiči nebo jinou osobou, 100% sumy státních 
příspěvků a eventuálních příspěvků zaměstnavatele - zůstává 
dlouhodobou úsporou ve správě penzijní společnosti, a lze důvodně 
předpokládat, že za těchto podmínek účastník, který dosáhl zletilosti, 
bude sám pokračovat ve spoření. 
      Shora uvedená argumentace svědčí o tom, že částečné odbytné 
v doplňkovém penzijním spoření je konstruováno tak, že 
případnou možnost zneužití daňových zvýhodnění eliminuje. Opatření 
uvedená v návrhu zákona ve vztahu k částečnému odbytnému z těchto 
důvodů považujeme za nedůvodná a bezúčelná. 

26. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

1. Z K návrhu zákona v části první „ Změna zákona o dani z příjmů“, 
navrhujeme v rámci změny evidované pod bodem č. 96 úpravu textu v 
§ 28 odst. 1. písm. d) návrhu novely zákona o daních z příjmů takto: 
 
Nahradit text: 
„příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 
u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření“ 
 
textem: 
„příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 
u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření 
a u hmotného majetku nabytého pro svého zřizovatele (tj. majetku 

Vysvětleno.  
Dle platné legislativy by i majetek nabytý příspěvkovou organizací pro 
svého zřizovatele měl být této příspěvkové organizaci následně svěřen. 
Důvodová zpráva bude doplněna o to, že majetek předán zřizovatelem 
k hospodaření je i majetek nabytý příspěvkovou organizací pro svého 
zřizovatele. 
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ve vlastnictví zřizovatele)“  
 
Odůvodnění: 
Tuto připomínku považujeme za zásadní, protože svěřování 
(předávání) majetku zřizovatelem k hospodaření své příspěvkové 
organizaci, které se provádí změnou zřizovací listiny, se týká pouze 
nemovitého majetku. Ostatní majetek (veškerý movitý, ale i majetek 
nemovitý pořízený výstavbou nebo technickým zhodnocením) nabývá 
organizace většinou v rámci své činnosti. U tohoto majetku není 
prováděn žádný předávací úkon ze strany zřizovatele. Majetek ze 
zákona pořizuje organizace do vlastnictví zřizovatele (§ 27 odst. 4 
zákona č. 250/2000 Sb.), ale sama o něm účtuje a účetně jej také 
odpisuje. Původně navrhovaným zněním by dle našeho názoru bylo 
uplatnění daňových odpisů značně omezeno, protože si troufáme 
odhadovat, že odpisy pořízeného majetku jsou ročně jistě ve větším 
objemu než u majetku předaného. 

27. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

1. Z K části první – k bodu 63 (změna § 23 odst. 6 písm. b) bod 2 zákona o 
daních z příjmů): 

Z důvodové zprávy: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu zákona, která odstraňuje 
obsoletní část ustanovení týkající se oceňování bezúplatných příjmů 
veřejně prospěšných poplatníků, neboť v případech změny příslušnosti 
k hospodaření s majetkem státu, svěření majetku do správy podle 
právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla územních 
samosprávných celků nebo výpůjčky nevzniká na straně veřejně 
prospěšného poplatníka při převzetí majetku příjem. Nicméně na 
základě toho, že v případě výpůjčky poplatník může s převáděným 
majetkem po určitou dobu volně disponovat, může vzniknout příjem 
v podobě majetkové prospěchu.  
Nabytí majetku v rámci změny příslušnosti k hospodaření s majetkem 
státu nebo svěření majetku do správy podle rozpočtových pravidel 
územních samosprávných celků je způsob, jakým stát či územní 
samosprávný celek poskytuje majetek své organizaci (příspěvkové 
organizaci, státní organizaci apod.), aby mohla plnit úkoly, pro které 
byla založena. Je to obdoba vztahu zakladatele a jeho obchodní 
korporace, kdy vklad majetku není považován za příjem obchodní 
korporace. V těchto případech podle ustanovení § 30 odst. 10 zákona o 
daních z příjmů dochází k pokračování odpisování ze vstupní ceny, ze 
které odpisoval původní odpisovatel.  
- V návaznosti na výše uvedený text důvodové zprávy požadujeme 

jednoznačně vymezit, v kterých případech dochází nebo nedochází 
k majetkovému prospěchu při výpůjčce. 

- Jakým způsobem má být případný majetkový prospěch z výpůjčky 
oceněn? Z navrhované změny § 23 odst. 6 písm. b) vyplývá, že 

Vysvětleno.  
ad 1) Bude zpřesněna důvodová zpráva. Posouzení vždy závisí na 
konkrétním případě. Lze odkázat na Sdělení Generálního finančního 
ředitelství k vybraným problémům v oblasti zdaňování 
bezúplatných příjmů, viz http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-
pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016. 
 
ad 2) Někdy lze ztotožnit majetkový prospěch s částkou v účetnictví 
zaúčtovaného bezúplatného příjmu (příklad bezúplatně přijatá služba, 
je-li o ní účtováno). Obvykle, ale nelze majetkový prospěch ztotožnit 
s oceněním přijaté materializované věci, která má podobu majetkové 
složky uvedené v ustanovení § 25 odst. 1 zákona o účetnictví a která je 
oceněna v účetnictví RPC. Například v situaci, kdy je majetkový 
prospěch kalkulován jako suma finančních prostředků, které příjemce 
nemusel vynaložit (toto zpravidla není předmětem účetnictví).  
Nelze-li majetkový prospěch ocenit podle RPC na základě § 23 odst. 6 
písm. b) zákona o daních z příjmů, je možné postupovat podle právního 
předpisu upravujícího oceňování majetku na základě návětí § 23 odst. 6 
zákona o daních z příjmů. Výsledkem bude zpravidla cena obvyklá.   
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v případě veřejně prospěšného poplatníka by měla být použita 
reprodukční pořizovací cena. Reprodukční pořizovací cenou se 
podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona o účetnictví rozumí „cena, za 
kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje“. 
Z definice vyplývá, že reprodukční pořizovací cenu lze použít 
v případě majetku, nikoli v případě ocenění majetkového 
prospěchu z výpůjčky majetku, služeb apod. § 23 odst. 6 písm. b) 
doporučujeme doplnit v tom smyslu, že nepeněžní příjem 
z výpůjčky se ocení hodnotou v místě a čase obvyklou (např. 
obvyklým nájemným), stejně se bude postupovat v případě 
bezúplatně nabyté služby.     

27. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

2. Z K části první – k bodu 96: 
Vítáme možnost daňově odepisovat hmotný majetek předaný 
zřizovatelem k hospodaření příspěvkovým organizacím zřízeným 
územním samosprávným celkem. V této souvislosti doporučujeme 
umožnit uplatnění daňových odpisů již za zdaňovací období 2016.  

Nevyhověno.  
Retroaktivita by neměla být v novelách zákonů využívána, pokud k ní 
není silný důvod. Nedomníváme se, že v tomto případě existují 
dostatečně silné důvody pro takovou retroaktivitu. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 

27. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

3. Z K části první – k bodu 107 (úprava § 32a odst. 4 zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) 
Podobně jako je navrhováno nahradit pevně stanovenou dobu    
odpisování nehmotného majetku minimální dobou odpisování, 
navrhujeme  změnu § 30 odst. 6 u technického zhodnocení 
provedeného na nemovité kulturní památce – roční odpis stanovit ve 
výši nejvýše jedné patnáctiny vstupní ceny. U hmotného majetku jsou 
doby odpisování stanoveny zákonem rovněž jako minimální (§ 30 odst. 
1) a poplatník může odpisovat delší dobu a uplatnit nižší roční daňový 
odpis. 

Nevyhověno. 
Bude analyzováno při přípravě příští novely zákona o daních z příjmů 
či v rámci nového zákona. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 

27. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

4. Z K části čtvrté – k bodu 4 (§ 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích): 
Navrhuje se znění, podle nějž „obec může obecně závaznou vyhláškou 
upravit způsob placení a den platby poplatku odlišně od způsobu 
placení a dne platby dle DŘ“. Výklad připouští možnost nejen rozšířit 
způsoby platby nad rámec zákona (takový záměr plyne z důvodové 
zprávy), ale i možnost zúžit možnosti, jak poplatek zaplatit. 
Navrhujeme upravit formulaci dle důvodové zprávy tak, aby způsob 
platby nebylo možno omezit, ale pouze rozšířit.  

Vyhověno. 
Záměrem předkladatele bylo umožnit obcím pouze rozšířit možnost 
způsobů platby poplatku na další, než jen ty uvedené v § 163 odst. 3 
daňového řádu, nikoliv dát jim možnost tyto způsoby zúžit. V souladu 
s připomínkou proto bude text bodu 4 přeformulován tak, aby 
neumožňoval jiný výklad, než ten, který bude odpovídat záměru 
předkladatele. 

27. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

5. Z K části šesté – k bodu 6 (§ 157 odst. 6 daňového řádu): 
Navrhuje se znění: „úrok z posečkané částky nevzniká po dobu, kdy 
daňovému subjektu nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení z jiného 
důvodu, než je povolení posečkání“. Formulace není zcela jasná ani 
srozumitelná – není jasný úmysl zákonodárce (a to ani z důvodové 
zprávy). Je-li myšleno m.j. posečkané penále se neúročí“ (viz 
důvodová zpráva, str. 193 shora) a „úrok z prodlení rovná se penále u 
odvodů za porušení rozpočtové kázně“, pak by to mělo ze znění zákona 
jednoznačně vyplývat.  

Vysvětleno. 
Záměrem navržené úpravy je vyřešit všechny konsekvence vztahu 
úroku z prodlení a úroku z posečkané částky. Podle platné právní 
úpravy nevzniká daňovému subjektu úrok z prodlení po dobu 
povoleného posečkání. Platná právní úprava však neřeší všechny 
situace, kdy zákon stanoví, že nevzniká úrok z prodlení, ale o vzniku 
úroku z posečkání nehovoří. V důsledku toho vzniká úrok z posečkání, 
přestože materiálně plní roli náhrady za úrok z prodlení po dobu 
povoleného posečkání a tedy tam, kde nevzniká úrok z prodlení, by 
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neměl vznikat ani úrok z posečkané částky. Proto se navrhuje doplnění 
odstavce 6 do § 157, který stanoví, že úrok z posečkané částky nevzniká 
po dobu, kdy daňovému subjektu nevzniká povinnost uhradit úrok 
z prodlení (s výjimkou situace, kdy úrok z prodlení nevzniká právě 
z důvodu, že je po dobu povoleného posečkání nahrazen úrokem 
z posečkání). 
Co se týče vztahu k penále, které je příslušenstvím odvodu za porušení 
rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 
Sb., pak důvodová zpráva neříká nic jiného než, že se navržené 
ustanovení bude aplikovat i na toto penále. Ačkoli se toto příslušenství 
nazývá „penále“ má povahu úroku z prodlení podle daňového řádu. 
Tato skutečnost je obecně přijímána a na penále jsou aplikována 
pravidla jako na úrok z prodlení podle daňového řádu. Doplnění 
výslovné právní úpravy do daňového řádu ve vztahu k penále za 
nesplnění povinnosti učinit odvod za porušení rozpočtové kázně není 
možné ze dvou důvodů. Jednak je daňový řád obecným právním 
předpisem pro správu daní a nemůže tedy upravovat zvláštnosti 
jednotlivých peněžitých plnění. Za druhé by výslovné doplnění 
takového pravidla popřelo ustálený výklad, že penále podle 
rozpočtových pravidel má povahu úroku z prodlení a aplikují se na něj 
pravidla pro úrok z prodlení, neboť by pomocí argumentu a contrario 
v ostatních případech, kde by výslovná úprava absentovala, bylo nutné 
dovodit, že penále v daném případě povahu úroku z prodlení nemá. 
S ohledem na výše uvedené, není doplnění do daňového řádu žádoucí. 
Důvodová zpráva bude upravena ve smyslu výše uvedených 
skutečností. 

28. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

1. Z Ke změně zákona o místních poplatcích 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K části čtvrté, Čl. VII bod 1 
Požadujeme doplnit důvodovou zprávu jednak o hodnocení toho, na 
základě jakých skutečností je navrhována změna sazby poplatku za 
povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 
na výši 200 Kč a jednak o hodnocení toho, jaké dopady jsou očekávány 
u tak markantního nárůstu výše poplatku na poplatníky. 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva se žádným způsobem nevěnuje tomu, proč byla 
zvolena právě částka 200 Kč. To navíc za situace, kdy se nejedná o 
navýšení stávajícího poplatku nikoliv o jednotky či desítky procent, ale 
na 1 000 % oproti původní výši. Tato změna tak bude mít významný 
negativní dopad do sféry poplatníků, když už některých může fakticky 
znamenat znemožnění jejich vjezdu do vybraných míst a částí města a 
tudíž být diskriminační ve vztahu k movitějším poplatníkům. Zákon o 
místních poplatcích do současné doby umožňoval zpoplatnit konkrétní 
poplatek maximální částkou 100 Kč na den (srov. § 4 odst. 4 zákona o 

Vyhověno. 
V odůvodnění bude doplněno, že při zohlednění inflace z roku 1991 je 
navýšení poplatku pouze dvojnásobné. 
Dále bude doplněna informace, že v roce 2015 byla v ČR průměrná 
hodinová sazba parkovného dle Českého statistického úřadu 21,24 Kč. 
Při celodenním parkování vozidla se bude průměrná částka za 
parkování blížit cca 500 Kč/den.  
Upozorňujeme však, že se jedná o maximální sazbu poplatku, kterou 
může obec stanovit. Při stanovování konkrétní výše místního poplatku 
v  obci by se vždy měly zohlednit místní podmínky, jak uvádí důvodová 
zpráva. 
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místních poplatcích). Např. navýšení poplatku na tuto částku by mohlo 
být vnímáno jako nediskriminační a přiměřené, umožňující dosáhnout 
sledovaného účelu, kterým je snižování emisí vypouštěných automobily 
a duplicitně snížení automobilové dopravy. Jak již ale bylo uvedeno 
výše, vzhledem k tomu, že se předkladatel s touto otázkou 
v předloženém materiálu nevypořádal, nelze v zásadě posoudit 
přiměřenost takového navýšení a případně uplatnit konkrétní námitky. 

28. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

2. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K části čtvrté, Čl. VII bod 2 
Požadujeme tento novelizační bod vypustit, tj. ponechat původní právní 
úpravu. 
Odůvodnění: 
Z důvodové zprávy předloženého materiálu vyplývá, že úmyslem 
navrhované úpravy je odstranit možnou diskriminaci, když úmyslem 
zákonodárce nebylo osvobodit také osoby, které vlastní např. 
neobyvatelný dům. Upozorňujeme na to, že důvodová zpráva již 
neodkazuje ani neuvádí žádné skutečnosti, které by takovému závěru 
nasvědčovaly. Důvodová zpráva naopak nasvědčuje tomu, že by jedna 
možná diskriminace mohla být nahrazena jinou, „méně“ závažnou. 
Naopak navrhovaná změna by mohla být vnímána jako diskriminační, 
když v případě, kdy určitá osoba vykonává své ústavní právo vlastnit 
majetek, lhostejno v jakém stavu tento majetek je a jak jej nabyla, bude 
umístěna v konkrétním zařízení, i bez vlastní vůle a z konkrétního 
důvodu, a v rámci tohoto zařízení bude oproti ostatním „obyvatelům“ 
tohoto zařízení znevýhodněna tím, že bude nucena platit místní 
poplatek např. za dům, který je neobyvatelný a ze kterého musela právě 
z tohoto důvodu odejít. Ani důvodová zpráva nehovoří o tom, že by byl 
zohledněn stav, ve kterém se nemovitost nachází, ani situace kdy není 
tato nemovitost pronajímána (tj. výdělečná). Vlastnictví nemovitosti 
samo o sobě totiž neznamená, že daná osoba má dostatek finančních 
prostředků, a ani to, že je schopna se o takovou nemovitost starat 
(např. udržovat ji). 

Vyhověno jinak. 
Na základě připomínky bude upravena důvodová zpráva tak, aby bylo 
zřejmé, že cílem změny není zabránit diskriminaci seniorů, kteří nejsou 
umístěni v domovech pro seniory, nýbrž důsledné dodržování principu 
zakotveného v § 10b odst. 1 písm. b). Ten vychází z toho, že poplatkem 
je vlastník konkrétní nemovité věci, ve které není nikdo hlášen k  
pobytu. Přitom je irelevantní status vlastníka takové nemovité věci. 
Toto pravidlo v současné době neplatí, neboť někteří vlastníci takových 
nemovitých věcí jsou osvobozeni podle § 10b odst. 3 zákona o místních 
poplatcích v platném znění.   
 

28. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

3. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K části čtvrté, Čl. VII bod 3 
Požadujeme doplnit text vkládaný do § 11 odst. 4 tak, že se za slovo 
„povahy“ vloží slova „spočívající v nesplnění ohlašovací povinnosti“. 
Výsledný text tak bude znít následovně: „V § 11 odst. 4 se za slovo „s 
výjimkou pořádkových pokut“ vkládají slova „a pokuty za nesplnění 
povinnosti nepeněžité povahy spočívající v nesplnění ohlašovací 
povinnosti“. 
Odůvodnění: 
Souhlasíme s tím, aby byla v zákoně o místních poplatcích zcela jasně 
stanovena možnost obcí postihnout nesplnění povinnosti nepeněžité 
povahy ze strany poplatníků, nicméně i s ohledem na významný dopad 

Vysvětleno. 
Předně je třeba upozornit, že ohlašovací povinnost není jedinou 
povinností nepeněžité povahy, kterou ukládá zákon o místních 
poplatcích, a proto by vyhovění připomínce znamenalo nežádoucí 
zúžení aplikace příslušného ustanovení, které neodpovídá záměru 
předkladatele. Další povinností nepeněžité povahy je např. povinnost 
vést evidenční knihu podle § 3 odst. 4. 
Připomínce však není možné vyhovět i z jiných důvodů, neboť se jedná 
o požadavek, který nekoresponduje se současným trendem tvorby 
právních norem. V současnosti se klade důraz zejména na systematiku, 
jednotnost a jednoduchost úpravy, ale také na přehlednost a 
nadčasovost, které by přijetím navrhované změny byly popřeny. Pokud 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PE26A5)



Stránka 118 z 201 

do sféry poplatníků máme za to, že by již nahlédnutím do zákona o 
místních poplatcích měli zjistit, za co konkrétně je možné takovou 
pokutu uložit. U místních poplatků se totiž dle našeho názoru nebude 
jednat při aplikaci § 247a daňového řádu o případy vyjmenované 
v odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto ustanovení, tudíž by mohlo být 
navrhované znění § 11 odst. 4 zákona o místních poplatcích pro 
poplatníky matoucí. 

by bylo ustanovení příliš konkrétní (tedy pokud by byla uvedena 
konkrétní nepeněžitá povinnost, jejíž nesplnění je možné sankcionovat 
pokutou) byl by legislativní text ohrožen jeho brzkou neaktuálností, a to 
tehdy, pokud by došlo ke změně úpravy, která by vedla k uložení další 
nepeněžité povinnosti v řízení o poplatcích. Stejně tak by vyhovění 
připomínce bylo i proti zásadě legislativní zdrženlivosti, neboť by 
případná budoucí změna, která by se týkala nepeněžitých povinností 
v řízení o poplatcích, vedla k nutnosti novelizovat i toto ustanovení. 
Proto je vhodnější ponechat obecnější úpravu, tak, jak bylo navrženo 
předkladatelem. 
Kromě výše uvedených důvodů je třeba také upozornit, že připomínka 
je označena jako zásadní přestože neobsahuje návrh věcné změny, ale 
pouze legislativně technickou změnu navrhovaného novelizačního 
bodu. Proto by jako zásadní označena být neměla. 
Lze dodat, že ustanovení nemá za cíl umožnit uplatnění pořádkové 
pokuty podle § 247 odst. 2 daňového řádu, neboť uplatnění této pokuty 
již podle § 11 odst. 4 zákona o místních poplatcích možné je. V tomto 
smyslu byla upravena důvodová zpráva. 

28. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

4. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K části čtvrté, Čl. VII bod 4 
Požadujeme doplnit důvodovou zprávu o to, proč se daná úprava 
navrhuje, případně zcela vypustit tento novelizační bod. 
Odůvodnění: 
Na první pohled působí navrhovaná úprava zmatečně a nadbytečně. To 
navíc za situace, kdy předložený materiál nevěnuje této na první pohled 
nevýznamné změně žádnou pozornost. Není tak zcela jasné, proč je tato 
úprava navrhována. 
Nad rámec uvedeného je nutné uvést, že navrhovaná změna by mohla 
způsobit takovou úpravu v obecně závazných vyhláškách, která jde 
v neprospěch poplatníka, ale vyhovuje požadavkům obce (např. 
způsobí, že poplatky nebude možné platit hotově, jen elektronicky, nebo 
také to, že za den platby se bude považovat např. desátý den od 
připsání částky na účet – obec tak bude mít čas „zúřadovat“ si 
platby…). 
Uvedená úprava by mohla narušit právní jistotu poplatníků a otevřít 
prostor pro netransparentní a diskriminační jednání správce poplatku. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla doplněna v souladu s připomínkou. 
Záměrem předkladatele bylo umožnit obcím pouze rozšířit možnost 
způsobů platby poplatku na další, než jen ty uvedené v § 163 odst. 3 
daňového řádu, nikoliv dát jim možnost tyto způsoby zúžit. V souladu 
s připomínkou proto bude text bodu 4 přeformulován tak, aby 
neumožňoval jiný výklad, než ten, který bude odpovídat záměru 
předkladatele. 

28. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

5. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K části čtvrté, Čl. VII 
Požadujeme doplnit Čl. VII o novelizační bod 7, kterým bude v rámci 
nově vloženého odstavce doplněno současné znění § 10b zákona o 
místních poplatcích, a to jedné z uvedených variant: 

1. „Zařízení, ve kterém je umístěn poplatník, který je podle 
odstavce 3 osvobozen od placení poplatku, je povinno ohlásit 
správci poplatku příslušnému podle místa jeho trvalého 

Vyhověno jinak. 
Připomínce nelze vyhovět, neboť by zavedení podobné povinnosti 
znamenalo nepřiměřenou administrativní zátěž pro příslušná zařízení. 
Vzhledem k tomu, že se v těchto zařízeních zpravidla nacházejí osoby 
z celé republiky, není v silách zařízení informovat všechny obce, ve 
kterých mají tyto osoby trvalý pobyt, kterých mohou být stovky, a to při 
každé změně rozhodných skutečností 
Skutečnost, že správce poplatku umístění poplatníka v příslušném 
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pobytu všechny skutečnosti, které jsou rozhodné pro vznik 
a zánik tohoto osvobození, a to do 15 dnů od vzniku nebo 
zániku nároku na osvobození.“ nebo 

2.  „Zařízení, ve kterém je umístěn poplatník, který je podle 
odstavce 3 osvobozen od placení poplatku, je povinno ohlásit 
správci poplatku příslušnému podle místa jeho trvalého 
pobytu identifikační údaje tohoto poplatníka a období, ve 
kterém je poplatník v tomto zařízení umístěn, a to do 15 dnů 
od doby, kdy je poplatník v tomto zařízení umístěn, a od doby, 
kdy toto umístění skončilo.“ 

Odůvodnění: 
V současné době je pro správce poplatku v zásadě prakticky nemožné 
zjistit, zda je či není poplatník ze zákona osvobozen, neboť takový 
poplatník nemusí být umístěn v zařízení v místě jeho trvalého pobytu či 
v jeho blízkosti (i s ohledem na počet zařízení na celém území České 
republiky a neexistenci aktuálního závazného seznamu všech zařízení 
se tato skutečnost zejm. projeví u domovů pro seniory). Přes reálnou 
existenci zákonného osvobození tak mohou být vůči poplatníkovi činěny 
úkony při správě daní (např. vyměření poplatku s fikcí doručení, 
vymáhání, apod.). V souladu se základními zásadami správy daní (srov. 
úvodní ustanovení daňového řádu) je v zájmu ze zákona osvobozeného 
poplatníka, který mnohdy není schopen vyřizovat úřední záležitosti, aby 
údaje týkající se osvobození sdělovaly správci poplatku ze zákona tato 
zařízení, pro které bude tato povinnost, oproti reálnému stavu 
u správce poplatku, představovat minimální administrativní zatížení. 
Současně se tak tímto postupem omezí nezákonný postup správců 
poplatku. Zakotvením této povinnosti dojde k faktickému naplnění účelu 
daného osvobození a bude zajištěno, že osoby umístěné v takových 
zařízeních budou skutečně od placení místního poplatku osvobozeny. 

zařízení nezjistí z žádného dostupného registru, neznamená, že by 
neměl dostatečné nástroje dle daňového řádu, které může pro zjištění 
skutečností rozhodných pro výši či existenci poplatkové povinnosti 
využít. 
Je nutné také připomenout, že zákon o místních poplatcích stanoví 
daňovému subjektu ohlašovací povinnost s tím, že je v jeho zájmu 
střežit svá práva v souladu se zásadou vigilantibus iura (právo náleží 
bdělým).  
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh zákona zavádí možnost uložit 
pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy i v řízení o místním 
poplatku, tedy i pro případ neohlášení skutečnosti, že je osoba 
osvobozena od místního poplatku, bude v zájmu osvobozených osob 
učiněna výjimka. Cílem by mělo být zakotvení pravidla, podle kterého 
by v případě, že osoba neohlásí, že má nárok na osvobození nebo úlevu 
od poplatku za odpad, nebylo možné uložit pokutu za nesplnění 
povinnosti nepeněžité povahy. Sankcí za nesplnění této povinnosti by 
však byla ztráta osvobození popř. úlevy. 
 

28. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

6. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K části čtvrté, Čl. VII 
Požadujeme doplnit Čl. VII o novelizační bod 8, kterým bude v rámci 
nově vloženého odstavce doplněno současné znění § 11 zákona o 
místních poplatcích, a to jedné z uvedených variant: 

1.  „Navýšit včas nebo ve správné výši nezaplacený místní 
poplatek lze pouze v době, kdy stav nezaplacení poplatku ve 
správné výši nebo včas trvá.“ 

2. „Navýšit včas nebo ve správné výši nezaplacený místní 
poplatek nelze poté, co byl vyměřovaný místní poplatek 
zaplacen.“ 

Odůvodnění: 
I v současnosti vznikají výkladové problémy při vydávání platebních 
výměrů ve vztahu k době splnění poplatkové povinnosti. Jednoznačně 
tak bude stanovena doba, do které lze vydat platební výměr 

Vysvětleno. 
Navrženou změnu nelze akceptovat, neboť představuje zásadní 
překážku pro řádné a zákonné uplatnění sankce v podobě zvýšení 
poplatku v případě jeho nezaplacení včas nebo ve správné výši. Jednalo 
by se o neodůvodněnou a neodůvodnitelnou odchylku, která je 
z pohledu předkladatele nepřijatelná.  
Pokud by došlo k zakotvení navržených ustanovení, vedlo by to ke 
vzniku neodůvodněné nerovnosti mezi poplatníky, neboť by záleželo na 
náhodě, za jak dlouho od splatnosti poplatku dojde u poplatníka 
k vyměření poplatku, a tedy odkdy nebude možné poplatek zvýšit. 
Takové pravidlo by bylo jednoznačně diskriminační.  
Z uvedeného je také zřejmé, že dané ustanovení v sobě skrývá i 
nebezpečí korupčního jednání, neboť zmiňovaná náhoda nemusí být 
náhodou a mohou tak nastat situace, kdy by byl poplatek poplatníkovi 
záměrně vyměřen co nejdříve nebo by se naopak s vyměřením 
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na nezaplacený poplatek. Uvedený požadavek přitom nezasahuje do 
situací, ve kterých poplatník požádá správce poplatku o vydání 
platebního výměru. 

vyčkávalo, což je zjevně zcela nežádoucí stav a nelze připustit přijetí 
takové úpravy. 
Připomínkové místo vyslovilo obavu, že metodika samotného 
Ministerstva financí tomuto neodpovídá. V návaznosti na to bylo 
připomínkovému místu vysvětleno, že zákon umožňuje zvýšení 
poplatku i poté, co byl již poplatek zaplacen, a to až do lhůty pro 
stanovení poplatku, a to v souladu s metodikou ideálně v rámci stejného 
platebního výměru, jakým byl vyměřen poplatek. Takový výměr potom 
musí být vždy doručen. Navrhovaná změna proto není nutná. 

28. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

7. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K části čtvrté, Čl. VII 
Požadujeme doplnit Čl. VII o novelizační bod 9, kterým bude doplněno 
současné znění § 12 zákona o místních poplatcích o nově vložený 
odstavec, který bude znít: 
„(4) Pokud tento zákon stanoví, že za zaplacení poplatku odpovídá více 
osob společně a nerozdílně, je správce poplatku oprávněn vyměřit včas 
nebo ve správné výši nezaplacený poplatek jednomu z nich. Ustanovení 
§ 30 daňového řádu se v tomto případě nepoužije.“  
Odůvodnění: 
I s ohledem na nedávno účinnou novelu zákona o místních poplatcích 
spočívající ve stanovení odpovědnosti společně a nerozdílně při 
přechodu poplatkové povinnosti vyvstávají problémy s určením toho, 
komu má být poplatek vyměřen. Ani Ministerstvo financí přes zaslaný 
dotaz Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nezaujalo k dané věci 
oficiální stanovisko. Navrhovaná úprava danou situaci rovněž neřeší. 
Z důvodu zamezení případným nesrovnalostem či nezákonným 
postupům správců poplatku požadujeme upřesnit právní úpravu 
a vyvrátit jakékoliv vznikající pochybnosti, a to i do budoucna. 
Uvedená změna rovněž souvisí s následným postupem správců poplatku 
u nových poplatků za směsný komunální odpad. 

Vysvětleno. 
Návrh, který jde nad rámec navrhované úpravy, není nutné promítnout 
do novely, neboť k vysvětlení postupu správců poplatku při vzniku 
solidární odpovědnosti více osob slouží metodika, vytvořená 
Ministerstvem financí pro tyto účely. V ní  je vysvětleno, že správce 
poplatku  je v případě solidární odpovědnosti oprávněn vyměřit 
poplatek jednomu z nich, některým z nich nebo všem současně. Jinými 
slovy správce poplatku se podle svých poznatků získaných při správě 
daní v dosavadních řízeních rozhodne, kterému ze solidárně zavázaných 
poplatek vyměří bez toho, aby čekal na výsledek dohody spoludlužníků. 
Vzhledem k tomu, že pojem společné a nerozdílné daňové povinnosti 
není v daňových zákonech vymezen, je třeba vycházet z obecné úpravy 
solidární povinnosti v občanském zákoníku. 
Ministerstvo financí však bere připomínku na vědomí a hodlá se 
s problematikou § 30 daňového řádu koncepčně vypořádat v rámci 
projektu samovyměření. 
 

28. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

8. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K části čtvrté, Čl. VII 
Požadujeme doplnit Čl. VII o novelizační bod 10, kterým bude 
doplněno současné znění § 12 zákona o místních poplatcích o nově 
vložený odstavec, který bude znít: 
 „(5) Při přechodu daňové povinnosti na více poplatníků, kteří 
odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně, je správce 
poplatku povinen tuto povinnost zavést na oddělený společný osobní 
daňový účet těchto poplatníků“.  
Odůvodnění: 
V praxi vznikají při přechodu daňové povinnosti (s ohledem na 
poslední novelu zákona o místních poplatcích) problémy s tím, jakým 
způsobem zavést takovou povinnost na osobní daňový účet. 
Ani Ministerstvo financí přes zaslaný dotaz Krajského úřadu 

Vysvětleno. 
Návrh, který jde nad rámec navrhované úpravy, není nutné promítnout 
do novely, neboť k vysvětlení postupu správců poplatku při vzniku 
solidární odpovědnosti více osob  slouží metodika, vytvořená 
Ministerstvem financí pro tyto účely. V ní  je vysvětleno, že správce 
poplatku  je v případě solidární odpovědnosti oprávněn vyměřit 
poplatek jednomu z nich, některým z nich nebo všem současně. Jinými 
slovy správce poplatku se podle svých poznatků získaných při správě 
daní v dosavadních řízeních rozhodne, kterému ze solidárně zavázaných 
poplatek vyměří bez toho, aby čekal na výsledek dohody spoludlužníků. 
Vzhledem k tomu, že pojem společné a nerozdílné daňové povinnosti 
není v daňových zákonech vymezen, je třeba vycházet z obecné úpravy 
solidární povinnosti v občanském zákoníku. 
Metodika dále obsahuje i postup správce poplatku ve vztahu k osobním 
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Moravskoslezského kraje nezaujalo k dané věci oficiální stanovisko. 
Navrhovaná úprava danou situaci rovněž neřeší. Z důvodu zamezení 
případným nesrovnalostem či nezákonným postupům správců poplatku 
požadujeme upřesnit právní úpravu a vyvrátit jakékoliv vznikající 
pochybnosti, a to i do budoucna. Uvedená změna souvisí s následným 
postupem správců poplatku u nových poplatků za směsný komunální 
odpad. 

daňovým účtům solidárně zavázaných dlužníků. 
Ministerstvo financí však bere připomínku na vědomí a hodlá se 
s problematikou § 30 daňového řádu koncepčně vypořádat v rámci 
projektu samovyměření. 
 

28. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

9. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
K části páté, Čl. VII 
Požadujeme vypustit § 10b odst. 3 písm. c) zákona o místních 
poplatcích (osvobození fyzické osoby, která je jako nezaopatřené dítě 
v poslední den tohoto dílčího období umístěná v domově pro osoby se 
zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o 
poskytnutí sociální služby) a současné písmeno d) označit jako 
písmeno c).  
Odůvodnění: 
Osvobození, které je stanoveno v písmenu c), vnímáme jako 
nesystematické, když fakticky je podmínka osvobození v písmenu c) 
obsažena v obecném osvobození v písmenu d) - „fyzická osoba, která je 
v poslední den tohoto dílčího období umístěná v domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním 
režimem nebo chráněném bydlení“. Toto osvobození je tak dle našeho 
názoru nejen nadbytečné, ale také v rozporu s Legislativními pravidly 
vlády. 

Vyhověno. 
Písmeno c) bude vypuštěno. 
 

28. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

10. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA – k zákonu o správních poplatcích 
K části páté, Čl. IX 
Požadujeme doplnit uvedený článek o novelizační bod 2, podle kterého 
dojde v případě žádostí podléhajících správnímu poplatku podle písm. 
c) a d) Položky 1 Přílohy č. 1 Sazebníku u žádostí směřujících z oblasti 
místních poplatků ke snížení těchto částek, a to i na nulu.  
Odůvodnění: 
V současné době podléhají žádosti o prominutí příslušenství daně 
(místního poplatku) podle § 16a zákona o místních poplatcích 
správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Jistě nebylo úmyslem 
zákonodárce, aby za odstranění tvrdosti dopadu právní úpravy, kdy 
závisí na vůli správce poplatku, zda a v jaké výši přistoupí k navýšení 
místního poplatku, které je příslušenstvím poplatku, platil poplatník 
jakoukoliv sumu, natož takto vysokou. Zákonem o správních poplatcích 
stanovená výše dle našeho názoru působí diskriminačně zejména vůči 
těmto poplatníkům. 
Rovněž v případě žádosti o povolení zaplacení daně (místního 
poplatku) ve splátkách nebylo taktéž úmyslem zákonodárce vystavit 
poplatníky správnímu poplatku v zásadě totožné výši, jakou činí výše 
místního poplatku např. za svoz komunálního odpadu (srov. § 10b 

Nevyhověno. 
Přijetí navrhované změny, která je nad rámec navržených změn, by 
znamenalo rezignaci na regulační a reparační funkci správního 
poplatku. Navrhovaná změna mohla způsobit nežádoucí nárůst agendy, 
jakož i zhoršení kvality podávaných žádostí. Ministerstvo financí 
považuje za žádoucí a účelné, aby tyto funkce byly zachovány, a to i 
s ohledem na možnost posečkání ex officio. K posečkání (či rozložení 
úhrady na splátky) totiž nedochází pouze na základě vyhovění žádosti, 
jejíž podání podléhá správnímu poplatku, ale také ex officio. Daný 
správce daně proto může vyhovět požadavku daňového subjektu, pokud 
daňový subjekt namísto formální žádosti (zatížené správním poplatkem 
a zakládající nárok na vydání meritorního rozhodnutí) podá podnět, 
který správnímu poplatku nepodléhá, avšak nezakládá povinnost v dané 
věci rozhodnout. 
V rámci vypořádání připomínek se připomínkové místo vyjádřilo, 
že ačkoli nebylo připomínce vyhověno, na rozporu netrvá. 
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zákona o místních poplatcích). Výše správního poplatku tak fakticky 
znemožňuje sociálně slabším skupinám obyvatel řádně hradit místní 
poplatek alespoň ve splátkách a ve svém důsledku bezdůvodně 
znemožňuje přístup k tomuto institutu. Pro správce místního poplatku 
přitom není práce spojená s povolením splátkování natolik náročná, 
aby bylo nutné platit ve vztahu k místním poplatkům tak vysoký správní 
poplatek. 

28. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

11. D DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY – ke změně zákona o místních 
poplatcích 
PŘIPOMÍNKA 
K části čtvrté, Čl. VII bod 5 
Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu o důvody vypuštění 
poznámky pod čarou č. 14, případně tuto poznámku změnit na odkaz 
na § 130 odst. 3 daňového řádu. 
Odůvodnění: 
Předložený materiál nikterak neodůvodňuje, proč dochází k vypuštění 
uvedené poznámky pod čarou a nedochází např. k jejímu nahrazení 
odkazem na § 130 odst. 3 daňového řádu, který je jistě přiléhavější a 
pro poplatníka otevře prostor pro porozumění textu zákona, který 
používá neurčitý právní pojem „obecný identifikátor“, pod kterým si 
poplatník může představit v zásadě cokoliv, a to od čísla popisného 
domu po datum narození. 

Vyhověno. 
V odůvodnění bude doplněno, že při zohlednění inflace z roku 1991 je 
navýšení poplatku pouze dvojnásobné. 
Dále bude doplněna informace, že v roce 2015 byla v ČR průměrná 
hodinová sazba parkovného dle Českého statistického úřadu 21,24 Kč. 
Při celodenním parkování vozidla se bude průměrná částka za 
parkování blížit cca 500 Kč/den.  
Upozorňujeme však, že se jedná o maximální sazbu poplatku, kterou 
může obec stanovit. Při stanovování konkrétní výše místního poplatku 
v  obci by se vždy měly zohlednit místní podmínky, jak uvádí důvodová 
zpráva. 

29. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

1.  Úvod 
Plzeňský kraj vítá zásadní přehodnocení dosavadního postoje MF ČR 
k dlouhodobě diskutované problematice zákonné možnosti daňového 
odpisování svěřeného majetku i pro příspěvkové organizace územních 
samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) a narovnání tak disproporce 
mezi příspěvkovými organizacemi ÚSC a příspěvkovými organizacemi 
státu, kterým dosavadní právní úprava v zákoně o daních z příjmů 
daňové odpisy svěřeného majetku výslovně umožňuje. 
Současně bychom chtěli, v návaznosti na výstup ze společného jednání 
pracovní skupiny složené ze zástupců krajů a zástupců MF ČR a GFŘ 
k problematice „zdaňování příspěvkových organizací“, které se 
uskutečnilo v létě minulého roku (konkrétně 2. 7. 2015), požádat o 
zveřejnění přislíbeného metodického sdělení MF ČR (GFŘ) 
k jednotlivým bodům diskutované problematiky týkající se 
zdaňování příspěvkových organizací ÚSC na webových stránkách 
finanční správy. Písemný výstup z tohoto jednání je pro informaci 
uveden v příloze těchto připomínek. 

Vyhověno. 
Sdělení již bylo zveřejněno na webových stránkách finanční správy, 
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-
prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016. 
 
 

29. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

2 Z Zásadní připomínky k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: 
k ust. § 19 odst. 3 písm. b) 
Požadujeme výklad pojmu „mateřská společnost“ rozšířit o obce 
a kraje (resp. územní samosprávné celky), které se mohou rovněž 

Nevyhověno.  
V rámci prací na novém zákoně o daních z příjmů se zvažuje celková 
úprava zdaňování dividend, která by se týkala všech dividend mezi 
právnickými osobami. Tato změna by se týkala i dividend plynoucích 
územně samosprávným celkům. 
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podílet na základním kapitálu obchodních korporací (obvykle těch, 
jichž jsou zakladateli). Jedná se nám o to, aby i územně samosprávné 
celky a „jejich“ obchodní společnosti byly posuzovány shodně, jako je 
tomu u mateřských obchodních korporací a podíly na zisku a příjmy z 
převodu byly osvobozeny od daně. 
Text ustanovení písm. b) navrhujeme upravit takto: „mateřskou 
společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 
odst. 3 a má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie93) 
nebo formu družstva, svěřenský fond, rodinná fundace, nebo 
společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu 
Evropské unie než České republiky, nebo územně samosprávný celek, a 
která mápokud v jejich obchodním majetku je nejméně po dobu 12 
měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné 
obchodní korporace“. – Tato připomínka je zásadní. 

 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 

29. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

3. Z Zásadní připomínky k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: 
k ust. § 23 odst. 6 písm. b) bod 2 
Vítáme navrhované zpřesnění znění tohoto ustanovení, kterým dochází 
k odstranění logické nesprávnosti ve stávajícím platném znění zákona.  
I přes provedené zpřesnění textu se domníváme, že obsah předmětného 
ustanovení není pro vybrané účetní jednotky (dále jen „VÚJ“) 
s přihlédnutím k účetní legislativě (konkrétně k pravidlům stanoveným 
v ČÚS č. 708, které se týkají převzetí výše ocenění a výše oprávek 
mezi VÚJ, kdy výší ocenění se rozumí převzetí pořizovací ceny) zcela 
jednoznačný. S ohledem na zachování právní jistoty navrhujeme text 
tohoto ustanovení ještě drobně formulačně upřesnit ve smyslu, že: 
„Nepeněžní příjem u veřejně prospěšného poplatníka, pokud se jedná o 
bezúplatný příjem, se ocení ve výši zůstatkové ceny, která je součástí 
ocenění převzatého od účetní jednotky ….“. Současně navrhujeme, aby 
upravené znění předmětného ustanovení bylo možné aplikovat již pro 
zdaňovací období roku 2016, nikoli až s účinností od 1. 1. 2017. - Tato 
připomínka je zásadní. 

ad 1) Vyhověno jinak.  
Z hlediska účetnictví převzetí ocenění převzaté od účetní jednotky, 
která o tomto majetku naposledy účtovala, znamená převzít brutto 
hodnotu příslušného majetku, korekce  a účetní netto hodnotu. Pro 
ocenění nepeněžního příjmu u veřejně prospěšného poplatníka, pokud 
se jedná o bezúplatný příjem, je relevantní vykazovaná netto účetní 
hodnota (upozorňujeme též v této souvislosti, že bezúplatný převod 
nebo přechod se může týkat majetku, kde pro jeho netto účetní hodnotu 
pojem „zůstatková cena“ není používán).  
 
K odstranění případných pochybností byla v tomto směru doplněna 
důvodová zpráva.  
 
ad 2) Nevyhověno.  
Retroaktivita by neměla být v novelách zákonů využívána, pokud k ní 
není silný důvod. Nedomníváme se, že v tomto případě existují 
dostatečně silné důvody pro takovou retroaktivitu. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 

29. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

4. Z Zásadní připomínky k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: 
k ust. § 24 odst. 2 písm. zr) 
Požadujeme, aby předložené upravené znění tohoto ustanovení 
bylo možné aplikovat již pro zdaňovací období roku 2016, nikoli 
až s účinností od 1. 1. 2017, a to z důvodu sjednocení daňové 
legislativy s vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění účinném 
k 1. 1. 2016, kdy základní příděl, kterým je tvořen FKSP je pro rok 
2016 stanoven ve výši 1,5 %. - Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Tato problematika je řešena zákonem č. 125/2016 Sb., kterým se mění 
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Jeho součástí je taktéž přechodné ustanovení, které zaručuje aplikaci 
této změny již od začátku zdaňovací období roku 2016.  

29. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

5. Z Zásadní připomínky k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: 

Nevyhověno.  
Retroaktivita by neměla být v novelách zákonů využívána, pokud k ní 
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k ust. § 28 odst. 1 písm. d) 
Jednoznačně vítáme návrh MF ČR, aby příspěvkové organizace zřízené 
ÚSC mohly u majetku předaného zřizovatelem k hospodaření (tzv. 
svěřeného majetku) provádět daňově účinné odpisování tohoto 
majetku, což vnímáme jako narovnání dřívější zákonné nevyváženosti 
mezi příspěvkovými organizacemi státními a územními. Prosíme o 
zvážení, zda by příslušné ustanovení nebylo možné aplikovat již pro 
zdaňovací období roku 2016, a to s ohledem na vyjádření uvedené 
v důvodové zprávě, že se jedná pouze o odstranění dosavadní 
nerovnoprávnosti. - Tato připomínka je zásadní. 

není silný důvod. Nedomníváme se, že v tomto případě existují 
dostatečně silné důvody pro takovou retroaktivitu. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 

29. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

6. Z Zásadní připomínky k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: 
k ust. § 29 odst. 1  
Vstupní cenou hmotného majetku se u veřejně prospěšného poplatníka 
rozumí ocenění převzaté od účetní jednotky, která o tomto majetku 
naposledy účtovala s tím, že vstupní cena hmotného majetku se snižuje 
o poskytnuté dotace z „veřejných zdrojů“.  
Ve výčtu „veřejných zdrojů“ však není výslovně uveden „investiční 
příspěvek z rozpočtu zřizovatele“, který je s účinností od února 2015 
takto pojmenován v novelizovaném znění zákona č. 250/2000 Sb., 
čímž došlo k jasnému vyjádření, že investiční příspěvek z rozpočtu 
zřizovatele není dotací ani pojmově, ani věcně (pozn. do února 2015 
byl v zákoně č. 250/2000 Sb. tento příspěvek definován jako 
„investiční dotace z rozpočtu zřizovatele“).  
Jelikož se potenciální změna v režimu odepisování u příspěvkových 
organizací zřízených ÚSC dotýká také majetku, který byl pořízen např. 
již v letech 2014 a dříve, a platby určené na pořízení majetku hrazené 
z rozpočtu ÚSC jím zřízeným příspěvkovým organizacím byly nazvány 
často jako „dotace“, navrhujeme, aby v ust. § 29 odst. 1 návrhu zákona 
bylo výslovně uvedeno, že „za dotaci se nepovažuje poskytnutí 
investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele“, což by výše uvedenou 
situaci vyjasnilo a posílilo právní jistotu veřejně prospěšných 
poplatníků, resp. příspěvkových organizací. - Tato připomínka je 
zásadní. 

Nevyhověno.  
Nepovažuje se to doplnění za nutné i s ohledem na skutečnost, že i jiné 
právní předpisy (zákon č. 250/2000 Sb.) se staví k investičnímu 
příspěvku shodně. Z pohledu zákona o daních z příjmů se tento 
investiční příspěvek nepovažuje za dotaci též z důvodu, že se jím 
pořizuje majetek ve vlastnictví toho, kdo příspěvek poskytuje. Majetek 
však není pořízen přímo zřizovatelem, ale příspěvkovou organizací jako 
prostředníkem dané transakce. Tento závěr je i obsahem  odůvodnění ke 
změně § 28 odst. 1. písm. d): „…Příspěvková organizace bude na 
základě § 30 odst. 10 písm. n) zákona o daních z příjmů povinna 
pokračovat v odpisování svěřeného majetku dosavadním způsobem ze 
vstupní ceny, ze které odpisoval daný majetek územní samosprávný 
celek. Pořídí-li svěřený majetek územní samosprávný celek z dotace, 
snižuje se o ní vstupní cena daného majetku. Touto dotací však není 
poskytnutí příspěvku územního samosprávného celku jím zřízené 
příspěvkové organizaci na pořízení svěřeného majetku (§ 27 odst. 4 
rozpočtových pravidel územních rozpočtů), neboť se stále jedná o 
majetek územního samosprávného celku, který byl uhrazen z jeho 
prostředků.“. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 

29. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

7. Z Zásadní připomínky k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: 
k ust. § 21odst. 4 písm. i) 
Nově navrhované ustanovení stanoví: „Zdanitelné plnění se považuje 
za uskutečněné dnem vystavení daňového dokladu, pokud plátce, 
kterému byla služba poskytnuta, požaduje za tuto službu úplatu od jiné 
osoby.“, přičemž dle vyjádření uvedeného v důvodové zprávě se jedná 
o nové ustanovení, které upravuje uskutečnění zdanitelného plnění v 
případě, kdy plátce nakoupí službu a dále ji „přefakturuje“ a požaduje 
za tuto službu úplatu od jiné osoby. Jako příklad je uvedeno 

Nevyhověno.  
Vzhledem k řadě připomínek a předpokládaných problémů v aplikační 
praxi a především s ohledem na to, že navržená úprava není zcela 
souladu se směrnicí o dani z přidané hodnoty, bylo rozhodnuto tento 
bod ustanovení § 21 odst. 4 písm. i) z návrhu novely zákona úplně 
vypustit.    
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rozúčtování a přefakturace úklidových služeb, služeb ostrahy objektu 
apod.   
V návrhu textu zákona se sice hovoří pouze o „službě“, nicméně 
předmětem přeúčtování bývají také energie, které jsou dle definice 
uvedené v zákoně o DPH dodávkou zboží. Jevilo by se nám logické, 
aby nově navrhované ustanovení dopadalo také na případy 
přeúčtovávání energií, které bývají spolu s různými službami běžnou 
součástí sjednaných pronájmů např. nebytových prostor. Dnem odečtu 
(zjištění spotřeby) by bylo DUZP pouze stanoveno pro případy 
dodavatelů předmětných plnění, u subjektů provádějících přeúčtování 
(například ve vztahu k nájemcům) by bylo DUZP okamžikem 
vystavení dokladu. - Tato připomínka je zásadní. 

30. Národní 
bezpečnostní úřad 

1. Z K části šesté Čl. X návrhu zákona. 
Požadujeme doplnit nový novelizační bod v níže uvedené podobě. 
 
„V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno l), které včetně poznámky pod čarou zní: 
„l) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, pokud provádí úkony podle 
jiného právního předpisu30).“. 
 
Poznámka pod čarou č. 30) zní: 
„30) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Odůvodnění: 
Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“), v souvislosti se snahou 
snížit administrativní zátěž žadatelů o vydání veřejné listiny a také 
zefektivnění procesu bezpečnostního řízení podle zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně utajovaných 
informací“), navrhuje výše uvedenou připomínku. K tomuto kroku 
NBÚ dospěl po zralé úvaze, kdy vzal v potaz zejména přínos pro 
účastníky řízení. 
NBÚ si je vědom, že průlom do povinnosti mlčenlivosti vůči správci 
daně musí být výjimečný, ovšem v případě bezpečnostního řízení podle 
zákona o ochraně utajovaných informací je hájen jeden z významných 
zájmů České republiky, a to ochrana její bezpečnosti a zájem na 
ochraně utajovaných informací.  
NBÚ v souvislosti s posouzením bezpečnostní spolehlivosti žadatele, 
resp. držitele veřejné listiny, žádá pouze ty informace, které se týkají 
výhradně jeho jako daňového subjektu. Ačkoliv je logické, že pokud se 
žadatel domáhá vydání veřejné listiny podle zákona o ochraně 
utajovaných informací, měl by ve svém zájmu zproštění mlčenlivosti1 
udělit, což se také děje (blíže § 94 odst. 2 písm. g), § 96 odst. 2 písm. d) 

Nevyhověno. 
Námět na prolomení daňové mlčenlivosti uvedený v připomínce byl již 
v minulosti Národním bezpečnostním úřadem uplatněn a ze strany 
Ministerstva financí odmítnut. Ministerstvo financí svůj postoj k dané 
problematice nezměnilo a odmítá navrhovanou změnu. 
Zásada neveřejnosti je jednou ze základních zásad správy daní, která je 
vymezena v § 9 daňového řádu. Jedním z hlavních účelů zásady 
neveřejnosti je motivace daňového subjektu ke spolupráci se správcem 
daně a k poskytování relevantních údajů pro účely správného stanovení 
daně. Průlomy do zásady neveřejnosti jsou možné pouze na základě 
zákona, nicméně musí být vždy odůvodněny důležitým právním 
zájmem, který převáží zájem na ochraně údajů daňového subjektu. 
Účelem změny navržené v připomínce je snížení administrativní zátěže 
na straně Národního bezpečnostního úřadu a žadatelů, resp. držitelů 
veřejné listiny podle zákona o ochraně utajovaných informací. Tento 
postoj potvrdilo i vypořádání připomínek, kde ze strany zástupců 
Národního bezpečnostního úřadu bylo potvrzeno, že účelem 
navrhovaného znění, které je koncipováno obecně, není rozšíření 
okruhu osob, o kterých by mohl Národní bezpečnostní úřad získávat od 
správce daně údaje, oproti stávající aplikační praxi na základě ad hoc 
zproštění. Zástupci Národního bezpečnostního úřadu při projednání 
rozporu v tomto ohledu uvedli, že formulaci obsahující prolomení 
povinnosti mlčenlivosti správce daně lze formulovat tak, aby bylo 
z textu patrné, že průlom je určen toliko vůči informacím týkajícím se 
žadatelů nebo držitelů veřejné listiny. 
Ministerstvo financí se nedomnívá, že na straně žadatelů, resp. držitelů 
veřejné listiny jde o administrativní zátěž, neboť ke zproštění dochází 
v rámci podání žádosti. Z pohledu zajištění informovanosti žadatele 
v tomto lze spatřovat spíše informační výhodu a poučení o zásahu do 
jeho práv, než přítěž. Co se týká administrativní zátěže pramenící 
z komunikace mezi Národním bezpečnostním úřadem a správcem daně 
je argumentace dovolávající se významného snížení této zátěže také 
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a § 99 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně utajovaných informací). 
Řízení o žádosti o vydání veřejné listiny ovšem není ojedinělou situací, 
kterou zákon o ochraně utajovaných informací predikuje, a ke kterému 
NBÚ bezpodmínečně vyžaduje přístup k údajům shromažďovaných 
správcem daně (blíže § 101 odst. 1 a § 110 zákona o ochraně 
utajovaných informací).  Právě v těchto jiných situacích, kdy NBÚ 
ověřuje podmínky pro držení veřejné listiny, je přístup k informacím 
shromažďovaným správcem daně nutností. Platnost veřejné listiny 
vydané podle zákona o ochraně utajovaných informací trvá od 5 do 9 
let, přičemž po celou tuto dobu je NBÚ povinen ověřovat splňování 
podmínek pro vydání veřejné listiny, resp. její držení. 
Předkládané návrhy novel zákonů (viz též připomínka č. 2) jsou v 
souladu s ústavním pořádkem České republiky i jejími mezinárodními 
závazky, vyplývajícími z účasti v mezinárodních organizacích a z 
členství v Evropské unii a NATO. 
Návrhy novel nepředstavují zvýšené nároky na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí České republiky. 
Navrhovaná právní úprava nemá dopady na rovnoprávné postavení 
mužů a žen ve společnosti a rovněž nemá negativní sociální dopady ani 
dopady na životní prostředí. 

Tuto připomínku považuje Národní bezpečnostní úřad za 
zásadní. 
_____________________________ 
1 V tomto případě prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a 
místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 
52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem provedení 
bezpečnostního řízení (dále jen „zproštění mlčenlivosti“). 

lichá, neboť ke komunikaci bude muset dojít i tak. Skutečnost, zda je 
přiloženo příslušné zproštění povinnosti mlčenlivosti, nemůže 
představovat významný rozdíl, navíc by muselo být nahrazeno 
dokumentem, na základě kterého správce daně ověří, že jde skutečně 
o žadatele nebo držitele veřejné listiny (bez prokázání splnění této 
podmínky by správce daně údaje nemohl poskytnout). 
Ze strany Ministerstva financí bylo v rámci vypořádání připomínek 
avizováno, že pokud by poptávka cílila pouze směrem k nahrazení ad 
hoc zproštění zproštěním vyplývajícím ze zákona (ex lege), postačí 
toliko novelizace zákona o ochraně utajovaných informací, ve které lze 
konstruovat právní fikci zproštění, pokud dojde k podání žádosti. 
Nadále však platí, že taková změna v aplikační praxi nepřinese 
významný rozdíl, neboť nadále bude nutné, aby Národní bezpečnostní 
úřad ad hoc prokázal, že osoba, ohledně níž chce získat určité 
informace, je žadatelem nebo držitelem veřejné listiny. Z pohledu 
legislativní zdrženlivosti je pak novelizace zákona, která není 
odůvodněna nutností ani relevantním přínosem, nevhodným řešením. 
V rámci vypořádání připomínek se připomínkové místo vyjádřilo, 
že ačkoli nebylo připomínce vyhověno, na rozporu netrvá. 
 
 

30. Národní 
bezpečnostní úřad 

2. Z V přímé souvislosti se zásadní připomínkou č. 1 požadujeme doplnění 
části návrhu zákona, která zákon o ochraně utajovaných informací 
mění následujícím způsobem: 
 
„1. V § 94 odst. 2 se písmeno g) zrušuje. 
 
2. V § 96 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. 
 
3. V § 99 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. 

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).“. 
 

Odůvodnění: 
V případě, že by bylo vyhověno zásadní připomínce č. 1, požadujeme 
zahrnout do návrhu zákona i výše uvedenou změnu zákona o ochraně 
utajovaných informací, neboť by se ustanovení, která se navrhují zrušit, 
stala obsoletními.  
 

Nevyhověno. 
Viz vypořádání první připomínky. 
V rámci vypořádání připomínek se připomínkové místo vyjádřilo, 
že ačkoli nebylo připomínce vyhověno, na rozporu netrvá. 
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Tuto připomínku považuje Národní bezpečnostní úřad za 
zásadní. 

31. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1. D K části první (Změna zákona o daních z příjmů), bod 21, k § 6 
odst. 9 písm. p) bodu 1. 

 
Pokud jde o vyplacení částečného odbytného u doplňkového penzijního 
spoření, odkazuje Důvodová zpráva na režim podle §38g. Ustanovení 
§38g odst. 6 v současně platném znění obsahuje úpravu skutečností, v 
důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé 
činnosti pro oblast soukromého životní pojištění; s ohledem na 
navrhovanou úpravu je proto doporučujeme rozšířit též na oblast 
doplňkového penzijního spoření. 

Vyhověno. 
Obdobně jako při výplatě pojistného plnění ze soukromého pojištění, 
které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, bude 
vymezena povinnost podání přiznání i v případě vyplacení částečného 
odbytného z doplňkového penzijního spoření, kdy dochází k zániku 
osvobození částek příspěvků. 

31. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

2. D K části třetí (Změna zákona o dani z přidané hodnoty), bod 111, k 
§ 106aa 

  
Doporučujeme, aby problematika osob, které se opakovaně registrují 
jako plátce daně poté, kdy byly při první registraci označeny jako 
„nespolehlivý plátce“, byla řešena v rámci institutu „nespolehlivého 
plátce“. Navrhovaný institut „nespolehlivé osoby“ je dalším 
administrativním opatřením s nejednoznačnými přínosy, které zvyšuje 
administrativní náročnost v době, kdy dosud nejsou jednoznačně 
vyhodnoceny přínosy předešlých institutů omezujících daňové 
podvody.  Zavedení institutu „nespolehlivé osoby“ je v návrhu 
vymezeno nedostatečně a s výjimkou ustanovení § 106aa odst. 4 příliš 
obecně. V odůvodnění se uvádí, že konkretizace bude ponechána 
aplikační praxi a metodické činnosti správce daně. Přijetí navrhované 
právní úpravy by znamenalo u každého daňového dokladu ověřovat, 
zda dodavatel není označen jako „nespolehlivá osoba“ nebo 
„nespolehlivý plátce“, což by si vyžádalo zvýšení administrativních 
nákladů. V Důvodové zprávě chybí uvedení kvantifikace případů, 
kterých se týká potencionální obcházení režimu „nespolehlivého 
plátce“.  

Nevyhověno. 
Institut nespolehlivé osoby je zaveden jako preventivní opatření, 
vycházející z množících se účelových rušení registrace 
u nespolehlivých plátců. Tyto osoby se následně registrují jako plátci, 
a to již bez statusu „nespolehlivosti“. Je zřejmě, že toto nežádoucí 
jednání má za cíl obcházení dané úpravy, a tudíž je potřeba na něj 
reagovat. Požadavek, aby tato situace byla řešena v rámci institutu 
„nespolehlivého plátce“ není v současné chvíli možný, neboť neexistuje 
nástroj, který by rušení registrace zabránil. Institut nespolehlivého 
plátce tak nemůže plnit svou preventivní funkci v případě porušení 
daňových povinností plátců.    
Nově zavedený institut nespolehlivé osoby se kromě nespolehlivých 
plátců, kteří účelově zruší svou registraci, dotkne pouze úzkého okruhu 
osob. Pokud si osoba řádně plní své povinnosti ve vztahu ke správě 
daně z přidané hodnoty, institut nespolehlivé osoby se na ni nevztáhne. 
Co se týče zvýšení administrativní zátěže, lze konstatovat, že v případě 
přijetí plnění, které poskytovatel zatížil daní na výstupu, si příjemce 
tohoto plnění standardně ověřuje z veřejného registru plátců 
a identifikovaných osob, zda poskytovatel plnění je plátcem. Je tedy 
patrné, že není nutné vynakládat finanční prostředky na úpravu 
programového vybavení z titulu nespolehlivé osoby, pokud příjemce 
plnění důsledně ověřuje, zda poskytovatel plnění je či není 
registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty.  

31. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

3. D K části šesté (Změna daňového řádu), bod 2, k § 53 odst. 1 písm. b), 
druhý řádek 

 
K textu „koordinačnímu orgánu veřejné podpory“ doporučujeme 
doplnit poznámku pod čarou ve znění „§ 2 písm. g) zákona č. 215/2004 
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje“. Navrhovanou úpravou dojde k 
upřesnění pojmu, neboť daňový řád institut „koordinační orgán veřejné 

Nevyhověno. 
Doplnění poznámky pod čarou považujeme obecně za nevhodnou 
legislativní techniku, která zatěžuje normativní text, aniž současně 
vykazuje normativní hodnotu, přičemž podléhá postupnému 
znehodnocení v čase v důsledku změn odkazovaných předpisů. 
Výjimku tvoří odkazy na evropské předpisy, v jejichž případě lze 
poznámku pod čarou akceptovat zejména s ohledem na potřebu zakotvit 
adaptační, resp. implementační úpravu vůči evropským předpisům, na 
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podpory“ neupravuje a ani neodkazuje na příslušný právní předpis, 
kterým je tento pojem/institut upraven. 

které navazuje, resp. které implementuje. Současně je ale třeba 
uplatňovat i k užití poznámek pod čarou na evropské předpisy 
restriktivní přístup a omezit je na nejmenší možné minimum. Proto se 
kloníme k tomu, aby poznámka pod čarou nebyla použita. 

32. Svaz měst a obcí 1. D K první části – změna zákona o dani z příjmů 
K bodu 2  -  § 4 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení  
 

Za slovo „uspokojení“ se vkládá slovo „vlastní“. 
 
Důvodová zpráva k tomuto mimo jiné uvádí: „Podmínkou osvobození 
tohoto příjmu je použití prostředků získaných prodejem pouze na 
pořízení vlastní bytové potřeby poplatníka, nikoliv bytové potřeby jeho 
rodiny nebo dalších osob.“ 

 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme, že pokud určitá osoba (například otec rodiny) prodá 
například byt a z příjmů prodeje financuje pořizování rodinného domu, 
je naprosto přirozené, že uspokojuje jak vlastní bytovou potřebu, tak i 
bytovou potřebu své rodiny. Tyto bytové potřeby nelze dost dobře 
rozdělit. Proto se domníváme, že navrhovaná změna je formulována 
nevhodně. Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější příslušné 
omezení navázat třeba na doložení existence následného užívání (i 
spoluužívání) osobou realizující osvobození (třeba při aplikaci kritéria 
„trvalého bydliště). Tato poznámka souvisí i s bodem 9 navrhované 
novely. 
Tato připomínka je doporučující. 

Bere se na vědomí. 
 

32. Svaz měst a obcí 2. D K první části – změna zákona o dani z příjmů 
K bodu 41 - § 19 bod odst. 3 písmeno b)  
b) Mateřskou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem 
uvedeným v § 17 odst. 3 a má některou z forem uvedených v předpisech 
Evropské unie93) nebo formu družstva, svěřenský fond, rodinná 
fundace nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného 
členského státu Evropské unie než České republiky, a která mápokud v 
jejich obchodním majetku je nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě 
alespoň 10 % podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace, 
 
Navrhujeme toto znění: 
b) Mateřskou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem 
uvedeným v § 17 odst. 3 a má některou z forem uvedených v předpisech 
Evropské unie93) nebo formu družstva, svěřenský fond, rodinná 
fundace, územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí nebo 
společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu 
Evropské unie než České republiky, a která mápokud v jejich 
obchodním majetku je nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 

Nevyhověno.  
V rámci prací na novém zákoně o daních z příjmů se zvažuje celková 
úprava zdaňování dividend, která by se týkala všech dividend mezi 
právnickými osobami. Tato změna by se týkala i dividend plynoucích 
územně samosprávným celkům. 
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10 % podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace, 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na povahu hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí 
považujeme za spravedlivé, aby výplata podílů na zisku od jejich 
dceřiných společností nepodléhala srážkové dani – obdobně tak, jako 
když je mateřská společnost akciovou společností či společností 
s ručením omezeným, nebo tak jak je nyní navrhováno svěřeneckým 
fondem či rodinnou fundací.    
Tato připomínka je doporučující. 

32. Svaz měst a obcí 3. Z K první části – změna zákona o dani z příjmů 
K bodu 62  - § 23 odst. 4 písmeno e) 
„e) částky 

1. zahrnuté do příjmů získaných poplatníkem přeúčtováním 
úhrad výdajů, které nebyly výdaji na dosažení, zajištění a 
udržení příjmů, od jiné osoby nebo je tato osoba byla 
povinna uhradit na základě závazku nebo jiného právního 
předpisu, a to jen do výše těchto výdajů a za podmínky, že 
příjem vznikne ve zdaňovacích obdobích následujících po 
zdaňovacím období, ve kterém vznikl výdaj; obdobně 
postupují poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří 
nevedou účetnictví, 

2. odpovídající poměrné části příjmů ze zcizení majetku, která 
odpovídá poměru celkových výdajů na pořízení majetku, 
které nebyly výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
z důvodu, že jsou výdaji na osobní spotřebu, na celkových 
výdajích na pořízení majetku,“. 

 
Navrhujeme toto znění: 

„e) částky 
1. zahrnuté do příjmů získaných poplatníkem přeúčtováním 

úhrad výdajů, které nebyly výdaji na dosažení, zajištění a 
udržení příjmů, od jiné osoby nebo je tato osoba byla 
povinna uhradit na základě závazku nebo jiného právního 
předpisu, a to jen do výše těchto výdajů a za podmínky, že 
příjem vznikne ve zdaňovacích obdobích následujících po 
zdaňovacím období, ve kterém vznikl výdaj; obdobně 
postupují poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří 
nevedou účetnictví, 

2. odpovídající poměrné části příjmů ze zcizení majetku, která 
odpovídá poměru celkových výdajů na pořízení majetku, 
které nebyly výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
z důvodu, že jsou výdaji na osobní spotřebu nebo výdaji na 
činnosti, které u veřejně prospěšného poplatníka nejsou 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod 62 v čl. I návrhu zákona byl vypuštěn z důvodu 
nutnosti podrobnější analýzy situací, které mají či nemají být § 23 odst. 
4 písm. e) zákona o daních příjmů pokryty, a s tím souvisejících 
navazujících úprav v zákoně o daních z příjmů. Tato problematika však 
bude řešena v některé z další novel zákona o daních z příjmů. 
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předmětem daně z příjmů, na celkových výdajích na 
pořízení majetku,“. 

 
Odůvodnění: 
Výše uvedený bod 2 směřuje pouze na případy fyzických osob. 
Domníváme se ale, že analogická situace nastává i v případech 
neziskových organizací, například u příspěvkové organizace zřízené 
ÚSC. U těchto organizací také nastávají situace, kdy jsou daňové 
odpisy uplatňovány pouze z části a to ve vztahu k aktivitám, které jsou 
předmětem daně. Daňová zůstatková cena se následně o tyto odpisy, 
které nebyly daňově účinně uplatněny, snižuje. Při následném prodeji 
těchto věcí je potenciálně zdaňovaným výnosem celá hodnota. 
 
Dáváme ke zvážení, zda by § 23 odst. 4 písm. e) bod 2 neměl pokrývat 
i tyto případy u příslušných právnických osob, například příspěvkových 
organizací USC. 
Tato připomínka je zásadní. 

32. Svaz měst a obcí 4. Z K první části – změna zákona o dani z příjmů 
K bodu 63 - § 23 odst. 6 písm. b) bod 2 
V § 23 odst. 6 písm. b) bodě 2 se slova „a to“ a slova „bezúplatné 
změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření 
majetku do správy podle právního předpisu upravujícího rozpočtová 
pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo“ zrušují.  
Navrhovanou úpravu, která dle našeho názoru odstraní logickou 
nesprávnost stávajícího předpisu, vítáme. Domníváme, že i po této 
změně nebude příslušné ustanovení úplně jednoznačné a proto 
navrhujeme ještě následující úpravu textu, tak aby příslušné ustanovení 
znělo: 
„…ve výši zůstatkové hodnoty (var. netto účetního ocenění) převzatého 
od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala, 
v případě bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi 
vybranými účetními jednotkami a“ 
 
Odůvodnění: 
Protože při technice převzetí ocenění dochází k převzetí jak pořizovací 
ceny, tak i oprávek, považujeme za vhodné výslovně upravit, že 
převzatým oceněním pro účely stanovení základu daně je účetní 
zůstatková hodnota majetku. Dále by z daného ustanovení mělo 
vyplynout, že pokud jsou převzaty věci, které nebyly odepisovány, ale 
při svém pořízení byly rovnou zúčtovány do nákladů (jsou například 
vedeny na podrozvaze na účtu 902), je pro účely § 23 odst. 6 písmeno 
b) hodnota „nula“, byť příslušný majetek je na podrozvahu převzat 
např. v hodnotě 2 tis. Kč (původní pořizovací hodnota). 
 

ad 1) Vyhověno jinak.  
Z hlediska účetnictví převzetí ocenění převzaté od účetní jednotky, 
která o tomto majetku naposledy účtovala, znamená převzít brutto 
hodnotu příslušného majetku, korekce  a účetní netto hodnotu. Pro 
ocenění nepeněžního příjmu u veřejně prospěšného poplatníka, pokud 
se jedná o bezúplatný příjem, je relevantní vykazovaná netto účetní 
hodnota (upozorňujeme též v této souvislosti, že bezúplatný převod 
nebo přechod se může týkat majetku, kde pro jeho netto účetní hodnotu 
pojem „zůstatková cena“ není používán).  
 
K odstranění případných pochybností byla v tomto směru doplněna 
důvodová zpráva.  
  
 
ad 2) Vysvětleno.  
Retroaktivita by neměla být v novelách zákonů využívána, pokud k ní 
není silný důvod. Nedomníváme se, že v tomto případě existují 
dostatečně silné důvody pro takovou retroaktivitu. 
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K výše uvedenému dále požadujeme, aby účinnost tohoto ustanovení 
bylo možné aplikovat již pro rok 2016, jelikož se z našeho pohledu se 
jedná pouze o odstranění minulých nesprávností. 
Tato připomínka je zásadní (včetně naší připomínky k otázce 
účinnosti). 

32. Svaz měst a obcí 5. D K první části – změna zákona o dani z příjmů 
K bodu 76 - § 24 odst. 2 písmeno zr) – otázka účinnosti již pro rok 
2016 
Navrhujeme, aby příslušné znění bylo možné aplikovat již pro 
zdaňovací období roku 2016 a to zejména z toho důvodu, že zvýšení 
přídělu do FKSP je nastaveno již na rok 2016. Jedná se pouze o úpravu 
účinnosti. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno.  
Tato problematika je řešena zákonem č. 125/2016 Sb., kterým se mění 
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Jeho součástí je taktéž přechodné ustanovení, které zaručuje aplikaci 
této změny již od začátku zdaňovací období roku 2016. 

32. Svaz měst a obcí 6. Z K první části – změna zákona o dani z příjmů 
K bodu 96 - § 28 odst. 1 písm. d) 
V § 28 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
„d) příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem u 

hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření,“. 
 
Odůvodnění: 
Vítáme návrh ministerstva financí, aby u svěřeného majetku mohly 
příspěvkové organizace provádět daňově účinné odepisování majetku. 
Vnímáme to jako narovnání předchozí nevyváženosti. 
 

1) Otázka vkladů majetku do dobrovolných svazků obcí 
 

Domníváme se, že je nezbytné (a spravedlivé) do majetku, u něhož je 
možné provádět daňové odpisy, zahrnout také majetek vložený do 
svazku obcí podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb. Jedná se například o 
svazky obcí vytvořené za účelem budování a provozování 
vodohospodářské infrastruktury, do kterých je obcemi vkládán 
příslušný majetek, který je následně pronajímán například VaKu či 
provozován vlastním jménem (výběr stočného). V současných 
podmínkách tyto DSO nemají nárok na uplatnění daňových odpisů, byť 
je majetek používán k dosažení zdaňovaných příjmů. Touto změnou by 
došlo k narovnání současného stavu. 
 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme toto znění textu: 
 
d) příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem u 
hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření a dobrovolný 
svazek obcí (dále jen "svazek obcí") u hmotného majetku vloženého 
členskou obcí 
 

Ad 1) Vyhověno.  
 
Ad 2) Vysvětleno.  
Retroaktivita by neměla být v novelách zákonů využívána, pokud k ní 
není silný důvod. Nedomníváme se, že v tomto případě existují 
dostatečně silné důvody pro takovou retroaktivitu.  
 
Ad 3) Vyhověno jinak.   
Bylo doplněno přechodné ustanovení, které potvrzuje, že vstupní cena 
hmotného majetku odpisovaného příspěvkovou organizací územního 
samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí se nesnižuje o 
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele poskytnuté zřizovatelem před 
19. února 2015 (tj. před novelou rozpočtových pravidel územní 
rozpočtů). Současně byla doplněna důvodová zprávě k  § 28 odst. 1 
písm. d), že za dotaci pro účely § 29 odst. 1 zákona o daních z příjmů 
nejsou považovány účelové investiční příspěvky zřizovatele, kterým je 
územní samosprávný celek, jím zřízené příspěvkové organizaci a dále 
účelově poskytované dotace či členské vklady obcí poskytnuté 
dobrovolnému svazku obcí na pořízení dlouhodobého majetku, pokud 
obec, z jejíhož rozpočtu byly prostředky poskytnuty, je členem tohoto 
dobrovolného svazku obcí. 
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Odůvodnění: 
Platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů neumožňuje 
svazkům obcí odpisovat majetek, který do nich vložily členské obce. 
Vložený majetek zůstává ve vlastnictví obce a svazek tak nemůže 
uplatnit daňové odpisy k tomuto majetku, protože není vlastníkem a 
zákon o daních z příjmů neuvádí dobrovolný svazek obcí jako 
odpisovatele. Svazek tedy sice má příjmy z nájmu tohoto majetku, 
které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny, nemůže si 
však uplatnit daňové odpisy u tohoto majetku, protože není vlastníkem. 
Obec si naopak nemůže daňové odpisy uplatnit z důvodu, že nemá 
žádné příjmy z tohoto majetku, neboť v souladu se zákonem o obcích 
tento majetek vložila do dobrovolného svazku obcí a příjmy z nájmu 
má svazek. Vzniká tak situace, kdy daňové odpisy k vloženému 
majetku nemůže uplatnit svazek ani obec. Tento stav je však pouze 
důsledkem specifické úpravy vzájemných majetkoprávních vztahů 
mezi svazkem a členskou obcí, jejímž účelem je ochrana majetku obce 
a nikoliv vyloučení svazku resp. obce z možnosti vložený majetek 
odpisovat.  

 
Tento případ je třeba dále doplnit do § 30 odst. 10 (viz bod 104 
novely). 
 

2) Problematika účinnosti 
 
Doporučujeme zvážit, aby příslušné ustanovení bylo možno aplikovat 
již pro zdaňovací období roku 2016, neboť jak sama důvodová zpráva 
uvádí, jedná se pouze o odstranění nerovnoprávnosti. 
 

3)  Problematika daňové vstupní ceny majetku (vazba na § 29 
odst. 1): 

 
Důvodová zpráva zde mimo jiné uvádí: 
„Příspěvková organizace bude na základě § 30 odst. 10 písm. n) 
zákona o daních z příjmů povinna pokračovat v odpisování svěřeného 
majetku dosavadním způsobem ze vstupní ceny, ze které odpisoval daný 
majetek územní samosprávný celek. Pořídí-li svěřený majetek územní 
samosprávný celek z dotace, snižuje se o ní vstupní cena daného 
majetku. Touto dotací však není poskytnutí příspěvku územního 
samosprávného celku jím zřízené příspěvkové organizaci na pořízení 
svěřeného majetku (§ 27 odst. 4 rozpočtových pravidel územních 
rozpočtů), neboť se stále jedná o majetek územního samosprávného 
celku, který byl uhrazen z jeho prostředků.“ 
 
Odůvodnění: 
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Přivítali bychom, aby skutečnost, že investiční příspěvek od zřizovatele 
není pro účely stanovení daňové vstupní ceny, byla uvedena také v § 29 
odst. 1. Jedná se o záležitost naprosto klíčovou. K tomuto požadavku 
nás vede také to, že výslovné vymezení, že příspěvek zřizovatele na 
investice není dotací, se objevil v zákoně č. 250/2000 Sb. až v únoru 
2015. Nicméně nyní se potenciální změna v režimu odepisování u 
příspěvkových organizací dotýká také majetku, který byl pořízen 
například v letech 2014, 2013 a dané platby z rozpočtu zřizovatele 
bývaly nazvány často jako „dotace“. Z tohoto důvodu se domníváme, 
že výslovné uvedení v § 29, že „dotací není poskytnutí investičního 
příspěvku z rozpočtu zřizovatele“ by situaci vyjasnilo. 
 
Obdobně se domníváme, že by bylo správné i výslovně stanovit, že u 
DSO nebude vstupní cena majetku snižována o účelové investiční 
příspěvky (či finanční vklady) jednotlivých členských obcí. 
Domníváme se, že také v tomto případě se jedná o plně analogický 
případ s příspěvkovými organizacemi. 
 
Navrhujeme toto znění § 29 odst. 1 (návrh je vyznačen tučně): 
g) přepočtená zahraniční cena (§ 23 odst. 17).  
Součástí vstupní ceny podle písmen a) až f) je i technické zhodnocení 
provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, s 
výjimkou technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní 
památce a na hmotném majetku vyloučeném z odpisování (§ 27), 
nejpozději však v prvním roce odpisování. Součástí vstupní ceny 
jednotky není ocenění té části jednotky, která je pozemkem. Pokud 
původní odpisovatel v případech uvedených v § 30 odst. 10 nezapočal 
odpisování, je u nabyvatele vstupní cenou hmotného majetku vstupní 
cena, z níž by původní odpisovatel odpisy uplatňoval. Vstupní cena 
hmotného majetku se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, 
z rozpočtů, obcí a krajů, státních fondů, regionální rady regionu 
soudržnosti [124], o poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle 
zvláštního právního předpisu, o poskytnuté granty Evropských 
společenství, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných 
rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních 
fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm 
v zahraničí (dále jen "veřejné zdroje"), poskytnuté na jeho pořízení 
nebo na jeho technické zhodnocení, pokud se tyto prostředky neúčtují 
podle zvláštního právního předpisu [20] ve prospěch výnosů (příjmů). 
Za dotaci pro účely tohoto ustanovení nejsou považovány účelové 
investiční příspěvky zřizovatele jím zřízené příspěvkové organizaci a 
dále účelově poskytované dotace či členské vklady obcí poskytnuté 
dobrovolnému svazku obcí na pořízení dlouhodobého majetku, pokud 
obec, z jejíhož rozpočtu byly prostředky poskytnuty, je členem tohoto 
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dobrovolného svazku obcí.  
Obdobně se postupuje i u hmotného majetku vytvořeného vlastní 
činností a rovněž v případě přijatého bezúplatného příjmu ve formě 
účelového peněžitého daru na pořízení hmotného majetku nebo na jeho 
technické zhodnocení. Do vstupní ceny hmotného majetku uvedeného v 
§26 odst. 2 písm. b) a c) lze zahrnout i výdaje (náklady) na vyvolanou 
investici, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí výdaje (náklady) 
vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiné osoby 
nebo předaného jiné osobě nebo týkající se změny majetku ve 
vlastnictví jiné osoby a podmiňujícího funkci nebo užívání hmotného 
majetku uvedeného v §26 odst. 2 písm. b) a c). 
Připomínky uvedené v tomto bodu jsou zásadní (tedy celý set 
připomínek k bodu 96). 

32. Svaz měst a obcí 7. Z K první části – změna zákona o dani z příjmů 
K bodu 97 - § 28 odst. 7 
Vítáme navrhovanou změnu umožňující daňové odepisování 
technického zhodnocení i na jiném než pronajatém majetku. Podle 
navrhovaných přechodných ustanovení se má ale tato změna aplikovat 
až u TZ dokončených po nabytí účinnosti příslušné novely. 
 
To znamená, ale jeden technický problém, který budeme demonstrovat 
na následujícím příkladu: 
 
 
Příklad: 
Obecně prospěšná společnost USC užívána základě smlouvy o 
výpůjčce nemovitost ve vlastnictví obce. V roce 2014 provedla na této 
nemovitosti technické zhodnocení v hodnotě 50 tis. Kč a v souladu 
s platnými předpisy toto technické zhodnocení neodepisovala. V roce 
2017 provedla další technické zhodnocení nemovitosti v hodnotě 1 mil. 
Kč. Podle nových pravidel by toto TZ mohla odepisovat, nicméně 
problém vzniká v tom, že by se správně mělo jednat o zvýšení hodnoty 
původního TZ a vznikne tak spor, zda daná úprava umožní TZ 
v hodnotě 1 mil. Kč odepisovat (problém je založen tím, že v rámci 
účetnictví a daní z příjmů se na rozdíl například od DPH nehledí na 
jednotlivá TZ jako na samostatné položky).  
 
Pro vyřešení tohoto problému je dle našeho názoru nezbytné přijmout 
některé z následujících opatření: 

a) Buď umožnit provádění daňově účinného odepisování u TZ 
dokončených před 1. 1. 2017, což považujeme za jednodušší 
variantu, 

b) nebo stanovit, že v tomto případě budou pro účely daně 
z příjmů vznikat dva majetky – jednak TZ dokončené před 31. 

Vyhověno.  
Byla zvolena varianta ad b), tj. technické zhodnocení dokončené po 
nabytí účinnosti se nebudou zvyšovat vstupní cenu technické 
zhodnocení dokončeného před nabytí účinnosti zákona a bude se jednat 
o dva samostatné majetky.  
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12. 2016 (neodepisované daňově účinně) a TZ dokončené po 
1. 1. 2017 (odepisované daňově účinně) – tuto variantu 
považujeme za technicky složitější. 

Tato připomínka je zásadní – přitom preferujeme variantu a). 
32. Svaz měst a obcí 8. D K první části – změna zákona o dani z příjmů 

1. K bodu 99 - § 29 odst. 1 
V § 29 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a vkládá 
se písmeno h), které zní: 
„h)  u veřejně prospěšného poplatníka ocenění převzaté od účetní 

jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala, v případě 
bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými 
účetními jednotkami podle právních předpisů upravujících 
účetnictví.“. 

 
Odůvodnění: 
Pro odstranění všech pochybností doporučujeme zvážit výslovné 
ustanovení, že tento postup (vstupní cena majetku na úrovni účetní 
zůstatkové hodnoty) nebude použit v případech podle § 30 odst. 10 
(svěření majetku příspěvkové organizaci a vkladu majetku členskou 
obcí do DSO). Jedná se o opatření, které by mohlo zvýšit přehlednost a 
srozumitelnost předpisu. 
Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno.   
Ustanovení § 30 odst. 10 zákona o daních z příjmů má charakter „lex 
specialis“ ve vztahu k obecnému ustanovení § 29 odst. 1, proto není 
zapotřebí navrhované opatření doplňovat. 

32. Svaz měst a obcí 9. D K první části – změna zákona o dani z příjmů 
K bodu 102 - § 30 odst. 4 
Byť si uvědomujeme, že tato připomínka je spíše nad rámec 
navrhované úpravy, dáváme ke zvážení, zda do režimu časových a 
výkonových odpisů také nezahrnut skládky komunálního odpadu. 
V současném nastavení jsou stavby skládek odepisovány v 5. odpisové 
skupině, což absolutně neodpovídá životnosti těchto skládek. 
 
Příklad z praxe: 
Svazek obcí je vlastníkem skládky a odepisuje jí. Stavba skládky 
(kazeta skládky) byla v hodnotě 15 mil. Kč. Tato skládka je podle 
objemové studie navržena na uložení cca 100 tis. tub odpadu (může se 
nakonec mírně lišit podle míry hutnění, nicméně není možné překročit 
limity dle objemové studie – maximální výška atp.). Ročně je na 
skládku navezeno 20 tis. tun odpadu a skládka je zaplněna za 5 let. 
Daňově je ale odepisována po dobu 30 let, což je pro stanovení základu 
daně dosti nelogické. Navíc oněch 30 let přesahuje většinou dobu, po 
kterou je skládkování vůbec povoleno. 
Domníváme se, že by i tyto stavby bylo vhodné zahrnout do režimu 
výkonových odpisů. Vazba „opotřebení“ s ukládaným objemem je 
mnohem těsnější než v případě v zákoně zmiňovaných forem, matric – 
viz § 30 odst. 5. 

Nevyhověno. 
Bude analyzováno při přípravě příští novely zákona o daních z příjmů 
či v rámci nového zákona. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PE26A5)



Stránka 136 z 201 

Tato připomínka je doporučující. 

32. Svaz měst a obcí 10. D K první části – změna zákona o dani z příjmů 
K bodu 107 - § 32a odst. 4 
Přímo proti navrhované změně nemáme připomínek. Nicméně částečně 
nad rámec navrhované novely bychom chtěli poukázat na technickou 
záležitost týkající se doby odepisování u nehmotného majetku. 

• Audiovizuální díla se nyní odepisují po dobu 18 měsíců (podle 
návrhu nejméně 18 měsíců) 

• Některé organizace ale pořizují pouze audio nahrávky 
(například nahrávku z určitého koncertního představení). Je to 
typické právě pro neziskový sektor kultury (tedy nedoplněné o 
obrazovou podobu). Protože ale není splněna charakteristika 
audiovizuálního díla, odepisují tento majetek po dobu 72 
měsíců, což je dle našeho názoru nevyvážené. 
 

Doporučujeme zvážit, zda by nebylo možné stanovit, že audio díla se 
stejně jako audiovizuální díla odepisují nejméně 18 měsíců (případně 
toto zahrnout výkladově například do pokynu řady D). Domníváme se, 
že náš návrh je v tomto plně logický. 
Připomínka je doporučující. 

Nevyhověno. 
Bude analyzováno při přípravě příští novely zákona o daních z příjmů 
či v rámci nového zákona. 
 
 

32. Svaz měst a obcí 11. Z K části druhé – změna zákona o rezervách pro zjištění základu 
daně z příjmů 
K bodu 3 - § 7 odst. 1 písm. a) 
V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „organizací příslušnou hospodařit 
s majetkem státu“ nahrazují slovy „organizací příslušnou hospodařit 
nebo s právem hospodařit s majetkem státu, jsou příspěvkovou 
organizací zřízenou územním samosprávným celkem u hmotného 
majetku předaného zřizovatelem k hospodaření“. 
Navrhujeme toto znění: 
V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „organizací příslušnou hospodařit 
s majetkem státu“ nahrazují slovy „organizací příslušnou hospodařit 
nebo s právem hospodařit s majetkem státu, jsou příspěvkovou 
organizací zřízenou územním samosprávným celkem u hmotného 
majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo jsou 
dobrovolným svazkem obcí u hmotného majetku vloženého členskou 
obcí“. 
Odůvodnění: 
Navrhovanou úpravu vítáme, jelikož představuje narovnání podmínek 
pro jednotlivé daňové subjekty. Nicméně jak jsme upozorňovali již 
v části týkající se zákona o dani z příjmů, považujeme za správné 
zahrnout do možnosti tvorby rezerv také případy svazků obcí, kterým 
byl majetek vložen podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb.. Naše 
zdůvodnění je obdobné jako v případě našich připomínek k bodu 96 

Vyhověno.  
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návrhu novely zákona o dani z příjmů. 
Tato připomínka je zásadní. 

32. Svaz měst a obcí 12. D K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 3 - § 20a 
Žádost o vysvětlení podmínky v § 20a odst. 3 písmeno a). 
 
Aby bylo povinností přiznat daň ke dni přijaté úplaty, vymezuje novela 
zákona mimo jiné podmínku, že je nezbytné znát zboží, které má být 
dodáno nebo službu, která má být poskytnuta. Jedná se o to, jak určitá 
tato znalost má být. Vše uvádíme na příkladu, který se obcí velice úzce 
týká. 
 
Příklad: 
Obec realizuje přípravu průmyslové zóny. Byla uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí se společností XY a. s. o prodeji pozemku (pozemek 
splňuje beze sporu charakteristiku stavebního pozemku). Ve smlouvě je 
sjednáno poskytnutí zálohy ve výši 2 mil. Kč s tím, že následně dojde 
k upřesnění rozsahu prodaného pozemku (po geometrickém oddělení). 
Zhruba po roce od zaplacení zálohy je provedeno geometrické oddělení 
pozemku a zjistí se: 
 
VAR A – převáděný pozemek je větší proti předpokladu zhruba o 100 
metrů čtverečních a je zde doplatek 50 tis. Kč. 
 
VAR B – převáděný pozemek je menší a obec vrací. 
 
Jedná se o to, zda došlo z pohledu zákona k dostatečnému určení již při 
platbě zálohy. Připomínáme, že pozemek ještě není oddělen v katastru 
nemovitostí (výsledná prodávaná parcela se bude skládat například z 
částí několika současných parcel). Existuje pouze jen předpokládaný 
zákres, ze kterého je jasné, jaká plocha je zhruba předmětem budoucího 
převodu. Předpokládáme, že v tomto případě je zboží vymezeno dosti 
určitě, nicméně chtěli bychom si tuto domněnku potvrdit (například 
formou doplnění řešení do důvodové zprávy). 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
V daném případě jsou k okamžiku zaplacení zálohy známy veškeré 
relevantní znaky uskutečnění zdanitelného plnění, tj. budoucího dodání 
stavebního pozemku, ve smyslu § 20a odst. 3 návrhu zákona, a to ve 
všech uvedených variantách. 

32. Svaz měst a obcí 13. Z K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 27 - § 21 odst. 4 písm. i 
V § 21 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno i), které zní:  
„i) dnem vystavení daňového dokladu, pokud plátce, kterému byla 

služba poskytnuta, požaduje za tuto službu úplatu od jiné osoby.“. 
 
K tomuto se objevuje následující důvodová zpráva: 
Zavádí se nové ustanovení, které upravuje uskutečnění zdanitelného 

Vyhověno jinak.  
Vzhledem k řadě připomínek a předpokládaných problémů v aplikační 
praxi a především s ohledem na to, že navržená úprava není zcela 
souladu se směrnicí o dani z přidané hodnoty, bylo rozhodnuto tento 
bod ustanovení § 21 odst. 4 písm. i) z návrhu novely zákona úplně 
vypustit.    
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plnění v případě, kdy plátce nakoupí službu a dále ji „přefakturuje“ a 
požaduje za tuto službu úplatu od jiné osoby. Jedná se například o 
rozúčtování a přefakturaci úklidových služeb, služeb ostrahy objektu 
apod. Při stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění bylo využito 
ustanovení článku 66 písm. a) směrnice o dani z přidané hodnoty, který 
připouští stanovení vzniku daňové povinnosti nejpozději vystavením 
faktury. 
  
K této záležitosti máme dvě následující připomínky (respektive 
dotazy): 

a) V textu zákona se hovoří pouze o „službě“, nicméně předmětem 
přeúčtování bývají také energie, které jsou dle definici v zákoně 
o DPH dodávkou zboží. Je logické, aby nově navrhované 
ustanovení dopadalo rovněž na případy přeúčtovávaných energií 
a potom by bylo vhodné v daném ustanovení hovořit jak o 
službách tak i zboží pro případy přefakturace. Tzn., že dnem 
odečtu (zjištění spotřeby) by byl datum uskutečnění 
zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) pouze stanoven pro 
případy dodavatelů daných plnění, u subjektů provádějících 
přeúčtování (například ve vztahu k nájemcům) by bylo DUZP 
okamžikem vystavení dokladu.  

b) Dané ustanovení pokrývá situace, kdy je vystaven daňový 
doklad. V podmínkách přeúčtování obcí však často vystaven 
daňový doklad není, neboť jsou příslušné služby přeúčtovávány 
fyzickým osobám nepovinným k dani (tedy nevznikla povinnost 
daňový doklad vystavit). Jedná se například o situace 
vyúčtování služeb u „bytů“. Potom při navrhované textaci by 
tato oblast nebyla pokryta. Doporučujeme takové doplnění, 
které by pokrývalo i situace, kdy není vystaven daňový doklad 
například „vyúčtováním“ služeb v případě, kdy není daňový 
doklad vystaven. 

Tato připomínka je zásadní.  
32. Svaz měst a obcí 14. Z K bodu 2 - § 10b odst. 3 

S osvobozením u poplatku za provoz systému souhlasíme, ale pouze za 
předpokladu, že  osvobození nebude aplikováno plošně, ale bude o něm 
rozhodovat obec.  
 
Odůvodnění: 
Je plně v kompetenci obce rozhodnout o osvobození od místního 
poplatku. Obec může osvobození upravit v obecně závazné vyhlášce. 
Jelikož se jedná o tzv. „místní daně“ nemělo by být osvobození 
upravováno přímo v zákoně, protože by nebyl umožněn individuální 
přístup a obec by musela provádět zjišťování, pokud by poplatník 
místní poplatek neuhradil.  Nelze předpokládat, že by poplatník obci 

Nevyhověno. Rozpor 
Připomínka jde nad rámec materiálu, navíc se jedná o koncepci 
osvobození, která byla teprve nedávno schválena Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu ČR, a proto je třeba respektovat princip 
legislativní zdrženlivosti. 
Zavedení plošného zákonného osvobození bylo v poslaneckém návrhu 
novely, kterou bylo toto osvobození zakotveno, odůvodněno tím, že ve 
všech osvobozených případech lze považovat za neodůvodněné, aby 
pro fyzické osoby pobývající v příslušném zařízení platila poplatková 
povinnost, jestliže výdaje spojené s nakládáním s komunálním odpadem 
hradí za tyto osoby příslušné zařízení, v jehož péči se nacházejí. Pokud 
by tedy tyto osoby nebyly od místního poplatku osvobozeny, hradily by 
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oznámí, že je umístěn v některém z vyjmenovaných zařízeních. náklady spojené s likvidací odpadu fakticky dvakrát. 
Kromě toho je podle odůvodnění poslaneckého návrhu novely třeba vzít 
v úvahu sociální aspekt a dále skutečnost, že osoby pobývající v daných 
zařízení se po dobu pobytu v nich prokazatelně nezdržují v místě 
trvalého pobytu, kde by jinak byly nuceny platit předmětný poplatek, a 
tuto skutečnost obce mnohdy nezohledňují ve stanoveném osvobození 
nebo úlevách od poplatku. 
Na základě společného jednání s připomínkovým místem bylo 
upřesněno, že rozpor se týká pouze otázky osvobození seniorů 
umístěných v domovech pro seniory. 

32. Svaz měst a obcí 15. D Připomínky nad rámec novely 
S ohledem na naše poznatky z dotazů a připomínek jednotlivých obcí, 
které jsou adresovány Svazu měst a obcí ČR, jsme dále zpracovali 
připomínky, které jdou nad rámec navrhovaných změn. Vesměs se 
jedná o záležitosti, které by měly přispět k vyjasnění zákona a jeho 
lepší aplikaci v podmínkách praxe. Nejedná se o změny zásadního 
charakteru, spíše jen vyjasňujícího charakteru.  
Tyto konkrétní podněty bychom dále chtěli doplnit určitou rekapitulací 
oblastí, které vnímáme jako problémové z pohledu USC a jejich 
příspěvkových organizací. 
Připomínky jsou doporučující, popř. jsme připraveni k další 
diskusi k nim. 
 
K první části – změna zákona o dani z příjmů 
§ 20 odst. 7 - Podmínky pro uplatnění odčitatelné položky 
 (7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele 
zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby a profesní komory a 
poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských 
zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může 
základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až 
o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané 
touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s 
činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to 
nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. 
Obecně prospěšná společnost a ústav musí prostředky získané touto 
úsporou použít v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů 
(výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % 
snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 
Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejná vysoká škola, 
obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou 
vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná 
výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 
snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 

Vyhověno jinak.  
Na základě připomínek jiných připomínkových míst byla v § 20 odst. 7 
zákona o daních z příjmů vypuštěna slova „ ke krytí nákladů (výdajů) 
souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem 
daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích 
obdobích. Obecně prospěšná společnost a ústav musí prostředky 
získané touto úsporou použít“. Cílem návrhu je zabránění nutnosti 
sledovat vykázání ztráty z nepodnikatelských činností k tomu, aby 
daňovou úsporu mohli dotčení poplatníci využít.  
Rovněž se navrhuje zavést stejný limit doby použití prostředků 
získaných snížením základu daně pro všechny uvedené poplatníky. A to 
ke krytí nákladů v nepodnikatelských činnostech v následujícím 
zdaňovacím období. Vykázání dostatečných nákladů v nepodnikatelské 
činnosti v následujícím zdaňovacím období povede zejména 
ke zjednodušení kontroly ze strany správce daně, kdy tímto poplatník 
prokáže, že nadále pokračuje ve své nepodnikatelské činnosti. 
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Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím 
zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, 
výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení 
činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 
Kč, maximálně však do výše základu daně.  
 
Námi navrhované znění změn je zvýrazněno tučně: 
(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele 
zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby a profesní komory a 
poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských 
zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může 
základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až 
o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané 
touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s 
činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to 
v běžném zdaňovacím období nebo nejpozději ve 3 bezprostředně 
následujících zdaňovacích obdobích. Obecně prospěšná společnost a 
ústav musí prostředky získané touto úsporou použít v běžném nebo 
následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) 
prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení 
činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, 
maximálně však do výše základu daně. Veřejná vysoká škola, obecně 
prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou 
podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce 
mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále 
snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky 
získané touto úsporou na dani v běžném nebo následujícím zdaňovacím 
období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, 
vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně 
než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, 
maximálně však do výše základu daně.  
Odůvodnění návrhu: 
Cílem našeho návrhu je rozšíření možnosti použití daňové úspory i na 
běžné zdaňovací období tzn., poskytnout možnost prokazovat čerpání 
daňové úspory již v roce, za kterou je tato daňová úspora prokazována. 
Tato změna by měla například sloužit pro případy, kdy určitá 
příspěvková organizace ukončuje svoji činnost (rozhodnutím 
zřizovatele přechází na město/obec - aktivita pokračuje, ale již pod 
jiným subjektem) a nemá tak možnost úsporu aplikovat, byť provádí 
činnosti, které nejsou předmětem daně (ztrátová nepodnikatelská 
činnost) a ztrátovost těchto činností vykrývá právě z činností, které jsou 
předmětem daně. Předpokládáme, že cílem příslušného ustanovení byla 
podpora nepodnikatelských činností u veřejně prospěšných poplatníků 
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a jsme přesvědčeni, že náš návrh by k tomuto mohl napomoci. 
Tento případ by měl také význam pro případy slučování příspěvkových 
organizací, kdy zanikající subjekt není schopen při současném znění 
odčitatelnou položku uplatnit (činnost přešla na jinou PO, která je 
právním nástupcem). 
Zjednodušený příklad pro aplikaci: 
Příspěvková organizace má jedinou hlavní (nepodnikatelskou činnost) 
– pracovně činnost A a dále realizuje pronájmy (příjmy, které jsou 
předmětem daně vždy) – pracovně činnost B. 
Z činnosti A má daňový základ ve výši -200 tis. Kč (tato daňová ztráta 
je vyloučena ze zdanění), z činnosti B má daňový základ ve výši 180 tis. 
Kč. Pokud odhlédneme od dalších úprav, tak na ř. 200 vykáže 
organizace 180 tis. Kč-. Nyní jde o to, aby v takovémto případě mohla 
na ř. 251 uplatnit daňovou úsporu ve výši 180 tis. Kč s tím, že tuto 
úsporu již využila v běžném období ke krytí daňově ztrátové hlavní 
nepodnikatelské činnosti.  
To by zároveň ošetřilo situaci, kdy by příslušná PO z rozhodnutí 
zřizovatele ukončovala svou činnost, například se slučovala do jiné PO, 
která v příslušných aktivitách bude pokračovat, ale již pod jiným DIČ. 
Variantní doplnění návrhu (připomínka č. 2): 
Pokud by ministerstvo financí bylo ochotno o celkové koncepci § 20 
odst. 7 dále diskutovat, tak bychom chtěli poukázat i na celkovou 
problematičnost prokazování využití dané úspory (nejasné výklady). 
Chceme se za těchto okolností dotázat, zda by nebylo ještě cestou 
k vyjasnění a také dosažení původního záměru podpory 
nepodnikatelských aktivit veřejně prospěšného poplatníka navázat 
podmínku použití na „využití pro aktivity uvedené v § 20 odst. 8“ 
(případně v kombinací se současnou podmínkou tak, aby nebyly 
negativně zasaženy organizace typu „technické služby“). Znění by 
potom mohlo být například následovně s výše uvedenou modifikací dle 
první připomínky (změny jsou zvýrazněny tučně): 
(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele 
zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby a profesní komory a 
poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských 
zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může 
základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až 
o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané 
touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s 
činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně nebo ke krytí 
nákladů činností uvedených v § 20 odst. 8, a to v běžném zdaňovacím 
období nebo nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích 
obdobích. Obecně prospěšná společnost a ústav musí prostředky 
získané touto úsporou použít v běžném nebo následujícím zdaňovacím 
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období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských 
činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze 
odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu 
daně. Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, 
které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího 
vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný 
podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně 
však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na 
dani v běžném nebo následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů 
(výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké 
činnosti a v případě, že 30v% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, 
mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše 
základu daně.  

32. Svaz měst a obcí 16. D Připomínky nad rámec novely 
K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K § 21 - Stanovení okamžiku DUZP při zřízení věcných břemen  
Navrhujeme do § 21 odst. 5 se doplnit další písmeno, resp. při 
začlenění do navrhované novely by se doplnil § 21 odst. 4 o nové 
písmeno j) 
 
j) zápisem do veřejného seznamu v případě služebností zapisovaných 
do veřejných seznamů 
 
Odůvodnění návrhu: 
Cílem navrhované změny je odstranění současné nejasnosti týkající se 
okamžiku DUZP v případě zřizování služebností (věcných břemen). 
V praxi se objevují tři základní varianty pro nastavení DUZP pro tyto 
případy: 

a) Okamžikem podání návrhu na vklad a to ve vztahu ke 
skutečnosti, že právní účinky vkladu vzniknou podle 
katastrálního zákona zpětně (zápis je proveden například 6. 3. 
2016, ale se zpětnými účinky ke dni 12. 2. 2016 – tedy ke dni, 
kdy byl návrh na vklad proveden) 

b) Okamžikem provedení vkladu – provedení zápisu katastrem 
nemovitostí a to ve vztahu ke skutečnosti, že v daný den 
příslušné „nemovité právo vzniká“ – byť se zpětnými účinky 

c) Okamžikem doručení oznámení o provedení vkladu 
příslušného práva do katastru nemovitostí účastníkům řízení – 
toto bývá hodně aplikováno ve smlouvách s distribučními 
společnostmi. Jedná se o okamžik, kdy se účastníci objektivně 
dozvídají o vzniku daného práva. 

 
Dle našeho názoru by bylo vhodné definovat, že DUZP vzniká 
okamžikem b) – na takovou variantu je zpracován náš návrh (případně 

Nevyhověno.  
Připomínka nad rámec novely. Bere se na vědomí jako námět k diskuzi 
a ke zvážení do příští novely zákona. 
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okamžikem c). V okamžiku a) je ještě nejistota, zda vklad bude 
skutečně proveden a k danému datu právo ještě neexistuje (byť 
následně se zpětnými účinky dojde k jeho vzniku). Nicméně je 
nejistota, zda příslušný vklad bude skutečně proveden. Jedná se o 
záležitost v zásadě technického charakteru bez nějakého dopadu na 
státní rozpočet. Důvodem tohoto návrhu je zejména o takové 
definování, které bude nesporným. 

32. Svaz měst a obcí 17. D Připomínky nad rámec novely 
K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K § 48 - Upřesnění vymezení stavby pro sociální bydlení u zařízení 
poskytujícího pobytové služby (otázka vymezení, kdy má být 
aplikována sazba DPH 15 %)  

 
Navrhujeme text v § 48 odst. 5 písmeno e) nahradit následujícím 
textem: 
 
e) stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb poskytující 
pobytové služby podle zákona o sociálních službách. V případě 
částečného využití stavby pro tyto účely se vychází z převažujícího 
využití podlahové plochy (VAR – se povaha objektu posuzuje obdobně 
jako u bytového domu). 
 
Odůvodnění: 
Cílem našeho návrhu je upřesnění stávající definice. Zde bychom chtěli 
řešit dva základní problémy: 

a) Zákon nepřesně uvádí, že stavbou se rozumí „zařízení 
sociálních služeb“ – to je nepřesné, neboť zařízení sociálních 
služeb je právnickou osobou oprávněnou k poskytování 
sociálních služeb, tzn., že nemůže být stavbou. V praxi vzniká 
například problém, že v obci je budován nový objekt pro 
seniory a tento objekt bude následně provozován nově 
zřízenou příspěvkovou organizací, která v době výstavby ještě 
není zřízena, případně pokud je, tak nemá ještě oprávnění 
k poskytování pobytových služeb podle zákona o sociálních 
službách, neboť toto povolení může získat až ve vazbě na 
dostavbu, jinak nesplní věcné podmínky pro souhlas 
s provozováním daného zařízení. Je tedy nezbytné, aby se 
v zákoně hovořilo o stavbě určené k poskytování pobytových 
služeb podle zákona (to je doložitelné třeba ze stavebního 
povolení) tak, aby bylo nesporné, že již v době výstavby 
takovéhoto objektu je možné aplikovat první sníženou sazbu 
daně, pokud je prokazatelný účel výstavby (např. Domov pro 
seniory). 

b) V praxi dále nastává problém z hlediska určení dané stavby. 

Vyhověno jinak. 
Navrhuje se toto znění písm. e): „stavba určená pro použití zařízením 
sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona 
o sociálních službách“. Stavby pro sociální bydlení, které nejsou 
vymezeny podlahovou plochou, se pro účely uplatnění sazby daně 
u stavebních nebo montážních prací posuzují vždy jako celek podle 
hlavního účelu určení.   
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Vraťme se k předchozímu příkladu objektu pro seniory. Je 
naprosto standardní, že příslušná příspěvková organizace je 
pověřena také prováděním pečovatelské služby (služby podle 
zákona o sociálních službách, která ale není službou 
pobytovou) a v příslušném objektu je zřízeno zázemí 
pečovatelské služby, například v rozsahu 3 % plochy objektu. 
Tato skutečnost by již mohla vést k nejistotě, zda je u daného 
objektu možno aplikovat při výstavbě (opravách) výhradně 
první sníženou sazbu DPH. Přitom nelze ani vyloučit průběžné 
změny v rozsahu využití a to ve vztahu k aktuálním potřebám 
obyvatelstva. Pro odstranění nejistoty bychom doporučovali, 
aby u staveb tohoto charakteru bylo v zákoně definováno, že 
se budou testovat obdobná kritéria, jako je tomu u „bytových 
domů“ – převažující využití.  

32. Svaz měst a obcí 18. D Připomínky nad rámec novely 
K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
§ 56 - Dodání vybraných nemovitých věcí – dosažení souladu 
s informací GFŘ 
Zde uplatňujeme následující dvě připomínky: 
 
PŘIPOMÍNKA A 
 
Navrhujeme text v § 56 odst. 1 písmeno nahradit následujícím 
způsobem: 

a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a  
b) není stavebním pozemkem. 
 
Za stavbu podle písmene a) se nepovažuje drobná stavba, jejíž 
převod není objektivním cílem smluvních stran.  

 
Odůvodnění návrhu: 
Tato záležitost byla v roce 2015 předmětem vyjasňování mezi 
Generálním finančním ředitelství a Svazem měst a obcí. Zejména se 
jednalo o to, zda informace GFŘ (již z července 2015) nad rámec 
zákona nerozšiřuje podmínky pro případné osvobození, ve vztahu ke 
skutečnosti, že by pravidla pro osvobození měla být vykládána, jako 
výjimky z obecných pravidel tzn., bez možnosti nějakých zásadních 
extenzivních výkladů a také ve vztahu k tomu, že podle směrnice EU 
má charakteristiku stavebního pozemku vymezit každý členský stát. I 
GFŘ připustilo, že by se mohlo uvažovat o promítnutí příslušné změny 
do zákona tak, aby došlo k jakémukoliv odstranění pochybností. 
 
Z tohoto důvodu navrhujeme výše uvedenou formulaci vycházející 
přesně z informace GFŘ (viz str. 13 informace GFŘ k aplikaci DPH u 

Nevyhověno.  
Připomínka nad rámec novely. Bere se na vědomí jako námět k diskuzi 
a ke zvážení do příští novely zákona. 
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nemovitých věcí po 1. 1. 2016).  
 
Nejedná se o věcnou změnu, pouze jen o promítnutí postupu finanční 
správy do zákona o DPH. 

32. Svaz měst a obcí 19. D Připomínky nad rámec novely 
K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
§ 56 - Dodání vybraných nemovitých věcí – dosažení souladu 
s informací GFŘ 
PŘIPOMÍNKA B 
 
Zde neuvádíme konkrétní textaci. Jedná se o to, aby do zákona o DPH 
byly promítnuty skutečnosti, které GFŘ uvádí ve své informaci 
k aplikaci DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 na straně 18. 
„Vzhledem k přechodným ustanovením zákona o DPH a pro právní 
jistotu daňových subjektů se bude oblast týkající se podstatné změny 
staveb aplikovat až u podstatné změny stavby, jednotky nebo inženýrské 
sítě, které vedly k vydání kolaudačního souhlasu nebo udělení souhlasu 
s užíváním stavby, jednotky nebo inženýrské sítě a tento byl stavebním 
úřadem vydán, resp. udělen ode dne 1. 1. 2016. Pokud byl kolaudační 
souhlas nebo souhlas s užíváním po podstatné změně stavby, jednotky 
nebo inženýrské sítě vydán resp. udělen před 1. 1. 2016, nebudou mít 
tyto podstatné změny stavby, jednotky nebo inženýrské sítě vliv na běh 
lhůty pro osvobození dle § 56 odst. 3 zákona o DPH účinného od 1. 1. 
2016.“  
 
Domníváme se, že by bylo vhodné pro právní jistotu výše uvedené, 
buď vtělit přímo do zákona, nebo do přechodných ustanovení (dopady 
daného ustanovení budou až do roku 2020). V rámci přechodných 
ustanovení by se mohlo jednat například o následující text: 
 
„Ustanovení podle § 56 odst. 3 ve znění účinném po 1. 1. 2016 bude 
aplikováno až u podstatné změny stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, 
které vedly k vydání kolaudačního souhlasu nebo udělení souhlasu s 
užíváním stavby, jednotky nebo inženýrské sítě a tento byl stavebním 
úřadem vydán, resp. udělen ode dne 1. 1. 2016. Pokud byl kolaudační 
souhlas nebo souhlas s užíváním po podstatné změně stavby, jednotky 
nebo inženýrské sítě vydán resp. udělen před 1. 1. 2016, nebudou mít 
tyto podstatné změny stavby, jednotky nebo inženýrské sítě vliv na běh 
lhůty pro osvobození dle § 56 odst. 3 zákona o DPH účinného od 1. 1. 
2016.“ 
 
Odůvodnění návrhu: 
Odůvodnění je fakticky obsaženo v předchozí části. Nejedná se o 
věcnou změnu, pouze jen o promítnutí postupu finanční správy do 

Nevyhověno.  
Připomínka nad rámec novely. Bere se na vědomí jako námět k diskuzi 
a ke zvážení do příští novely zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PE26A5)



Stránka 146 z 201 

zákona o DPH 

32. Svaz měst a obcí 20. D Připomínky nad rámec novely 
K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
§ 73 odst. 4 - Okamžik pro uplatnění odpočtu DPH  

 
Považujeme za důležité, aby bylo plátcům umožněno v případě 
částečného odpočtu v poměrné výši podle § 75 případné „douplatnění“ 
odpočtu DPH promítnout do běžného daňového přiznání (bez nutnosti 
promítnout ho do posledního zdaňovacího období kalendářního roku, 
ve kterém nárok vznikl). Daná povinnost by pouze zůstala pro případy 
odpočtu daně podle § 76 a § 75 odst. 4. 

 
Se zohledněním toho, co v rámci novely navrhuje ministerstvo financí, 
navrhujeme doplnění textu. Naše doplnění je zvýrazněné tučně. 
(4) Plátce, který má u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet 
daně v částečné výši podle § 76 a podle § 75 odst. 4, je oprávněn 
uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto plnění nejpozději za poslední 
zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích 
období mohl být nárok uplatněn nejdříve. Lhůta pro uplatnění nároku 
na odpočet daně podle odstavce 3 tím není dotčena. Lhůta podle věty 
první se neuplatní, pokud plátce má u přijatého zdanitelného plnění 
nárok na odpočet daně v krácené výši a vypořádací koeficient podle § 
76 odst. 7 nebo 9 vypočtený z údajů za kalendářní rok, v jehož 
některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve, je 
roven nebo vyšší než 95 %, s výjimkou případu, kdy přijatým 
zdanitelným plněním je dlouhodobý majetek. 
Odůvodnění: 
Plně chápeme odůvodněnost požadavku uplatnění odpočtu 
v příslušném kalendářním roce v případech, kdy následně dochází 
k případnému vypořádávání odpočtu DPH (jak testování při skončení 
kalendářního roku, tak následné testování podle § 78). Jedná se o 
případy kompletně popsané v § 76 a dále v § 75 odst. 4. V praxi se ale 
aplikují, v případě obcí či příspěvkových organizací, poměrné odpočty 
na základě skutečného podílu použití pro zdaňovanou ekonomickou 
činnost, které není nezbytné vypořádávat (poměr není stanoven 
zálohově, ale podle skutečnosti). 
 
Příklad: 
Obec používá traktor pro lesní hospodářství a dále pro údržbu místních 
komunikací, což je typický případ pro postup podle § 75. Pro sledování 
poměrného odpočtu DPH se aplikuje sledování motohodin pro 
jednotlivé činnosti v daném období a prostřednictvím tohoto poměru se 
uplatňuje odpočet DPH z nakupovaných PHM. Obec opomněla provést 

Nevyhověno.  
Připomínka nad rámec novely. Bere se na vědomí jako námět k diskuzi 
a ke zvážení do příští novely zákona. Námět je nutné dále podrobněji 
analyzovat, a to rovněž v souvislosti s probíhajícím řízením Soudního 
dvora EU ve věci C-11/15 Český rozhlas. 
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odpočet DPH v poměrné výši za 11/2015 a tuto skutečnost zjistila až 
nyní. 
 
Při současném znění zákona ji to bude nutit podat dodatečné daňové 
přiznání na období 11/2015 nebo 12/2015, byť pokud by poměrný 
odpočet uplatnila až v aktuálním přiznání – například 3/2016, tak by se 
nic nestalo, neboť stále by pracovala se stejným poměrem a tento 
poměr (neboť se jedná o poměr skutečný) již není vypořádáván. Jinak 
jen na okraj podotýkáme, že tato změna by se netýkala pořizovaného 
dlouhodobého majetku, kde z logiky delšího používání věcí jsou 
stanovené poměry vždy poměry zálohovými (byť vychází například ze 
skutečného podílu použití v daném zdaňovacím období). Výše uvedená 
změna by pak mohla přinést zjednodušení jak pro finanční správu tak 
daňové subjekty, jelikož by se snížil počet dodatečných daňových 
přiznání). 

32. Svaz měst a obcí 21. D Připomínky nad rámec novely 
K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
§ 92e odst. 2 - Zpřesnění režimu aplikace režimu přenesené daňové 
povinnosti u stavebních prací  
 
Jedná se o upřesnění znění § 92 odst. 2, resp. jeho přeformulování tak, 
jak to odpovídá praktické aplikaci a rovněž i aplikaci dle informací 
Generálního finančního ředitelství. 
 
Současné znění zákona: 
(2) Pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních 
nebo montážních prací podle odstavce 1 zdanitelné plnění související s 
těmito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému plnění režim přenesení 
daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly tyto práce poskytnuty, 
doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, má se za 
to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti 
podléhá.  
Navrhujeme toto znění: 
(2) Mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro 
kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto 
zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle 
odstavce 1, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto 
plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové 
povinnosti.  
Odůvodnění: 
Ustanovení § 92e odst. 2 je prezentováno tak, že má být aplikováno na 
situace, kdy je určitá nejistota, zda dané plnění podléhá či nepodléhá 
režimu přenesené daňové povinnosti. Takto je dané ustanovení 
prezentováno i ze strany Generálního finančního ředitelství (viz 

Nevyhověno.  
Připomínka nad rámec novely. Bere se na vědomí jako námět k diskuzi 
a ke zvážení do příští novely zákona. 
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jednotlivé informace k režimu přenesené daňové povinnosti). Bohužel 
ale současné znění tuto situaci fakticky neřeší. Současné znění řeší 
zejména otázku „hlavního a vedlejšího plnění“, které je ale obecným 
principem fungování DPH. V zásadě není vůbec nutné do zákona o 
DPH u režimu PDP doplňovat. Je však třeba řešit situace, kdy existuje 
jediné plnění, které je sporné. 
Jsme přesvědčeni, že to co je cílem, mnohem lépe definuje § 92f odst. 
2 a proto také navrhujeme, aby jeho znění přejal i § 92e (pro stavební 
práce). Alternativně by se dalo uvažovat o tom, že toto by bylo 
definováno jako obecné pravidlo do § 92a. Potom by samozřejmě bylo 
nezbytné příslušnou formulaci mírně upravit. 

32. Svaz měst a obcí 22. D Obecnější podněty: 
S ohledem na naše poznatky z činnosti obcí a jimi zřízených 
příspěvkových organizací se tímto chceme obrátit na ministerstvo 
financí také s určitými obecnějšími tématy, které v praxi činí problémy 
a u nichž by dle našeho názoru bylo vhodné zvážit legislativní úpravu. 
Protože se jedná o systémovější oblasti, uvádíme pouze popis těchto 
okruhů pro další případnou diskusi: 
Režim přenesené daňové povinnosti – odpovědnost příjemce plnění 
za případné chyby dodavatele 
Obce či jimi zřízené příspěvkové organizace vystupují v řadě případů 
jako příjemci plnění, které jsou jim fakturována v režimu přenesené 
daňové povinnosti, u nichž nemají nárok na odpočet daně (stavební 
práce na bytových domech, kulturních zařízeních atp.). V takových 
situacích jsou povinny přiznat daň a tuto daň také efektivně odvést 
(není nárok na odpočet). Okamžik pro přiznání daně je definováno 
k datu uskutečnění zdanitelného případu. 
Zákon ale vůbec neřeší situace, kdy dodavatel prací svým jednáním 
fakticky znemožní řádné splnění této povinnosti ze strany obce. Jedná 
se například o následující situace: 

• Nevystavení příslušného daňového dokladu (respektive jeho 
opožděné vystavení) 

• Chybné vystavení daného dokladu – úplně mimo jakékoliv 
sjednané DUZP  

Takovéto jednání vystavuje příjemce plnění do problémové situace, 
neboť případné sankce půjdou za příjemcem plnění, který je daňovým 
dlužníkem. Podle našich zkušeností je možnost nějakého přenosu 
případných sankcí na dodavatele, který svým jednáním situaci způsobil 
neúčinná. Sankci stejně v první řadě platí příjemce plnění. 
Za těchto okolností bychom chtěli dát ke zvážení, zda by nebylo možné 
najít nějaká řešení, která by sankčně postihovala chybná jednání 
dodavatelů příslušných plnění v režimu PDP, namísto postihování 
příjemců plnění. 

Nevyhověno.  
Připomínka nad rámec novely. Bere se na vědomí jako námět k diskuzi 
a ke zvážení do příští novely zákona. 
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32. Svaz měst a obcí 23. D Obecnější podněty: 
Nárok na odpočet daně při registraci – časový test 12 měsíců 
Chtěli bychom dát ke zvážení, zda by nebyl prostor pro prodloužení 12 
- ti měsíční lhůty pro odpočet DPH pro plnění, která se v okamžiku, 
kdy se stal plátcem, stala součástí obchodního majetku. 
V případě obcí je totiž situace taková, že doba realizace investičních 
projektů může být podstatně delší než 1 rok (projekty výstavby 
kanalizace a ČOV). V řadě případů nastává situace, kdy je třeba 2 roky 
pořizován majetek, který slouží ke zdaňované ekonomické činnosti a 
díky němuž je překročen obrat (například po ½ roce provozování 
tohoto majetku). Poté, co se příslušný subjekt stane plátcem, tak 
zjišťuje, že již nemá nárok na odpočet DPH u podstatné části plnění, 
které přijal, a jsou součástí obchodního majetku sloužícího 
k dosahování zdaňovaných příjmů. Toto ustanovení pak působí jako 
velice „tvrdé“. 
Chtěli bychom se dotázat, zda by nebyla cesta k prodloužení této lhůty, 
například na 3 roky, samozřejmě při splnění všech podmínek pro 
výpočet odpočtu DPH včetně aplikace korekcí odpočtu dle § 78. 

Nevyhověno.  
Připomínka nad rámec novely. Bere se na vědomí jako námět k diskuzi 
a ke zvážení do příští novely zákona. 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1.  OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Svaz průmyslu kladně hodnotí řadu pozitivních upřesňujících 
legislativních úprav reagujících i na výkladové nejasnosti či dílčí 
případy z praxe, které věříme, že budou v legislativním procesu přijaty. 
Jedná se o poměrně velké množství změn, a tak nelze vyloučit, že 
k některému bodu ještě v budoucnu přijdeme s připomínkami. Celkově 
daňové zákony zůstávají spíše nepřehledné a složité pro „běžné“ 
daňové subjekty a výraznější koncepční změnu tento návrh 
nepředstavuje a ani v důvodové zprávě o takovém záměru nehovoří. 
K vyjasnění některých dílčích nejasností pomohla i vzájemná pracovní 
komunikace k Zákonu o daních z příjmu, která, věříme, že bude 
pokračovat mezi Svazem a MF ČR i nadále ke všem zákonným 
normám v oblasti daní a cel. Chtěli bychom požádat, zda bychom 
mohli předložený návrh a důvodovou zprávu zveřejnit na našich 
webových stránkách spolu se stanoviskem a umožnili tak šíření návrhů 
MF, samozřejmě s upozorněním, že se jedná o návrh, který nelze 
považovat za závazný a teprve bude předložen po ukončení 
připomínkového řízení vládě a následně Poslanecké sněmovně. 
Řadu předložených návrhů považujeme za pozitivní úpravu, ve většině 
se jedná o technicko-legislativní upřesnění nebo o  do zákona 
zapracované posuzování  nejednoznačných ustanovení dle  současné 
praxe (pro právní jistotu).  
Níže uvádíme konkrétní připomínky k vybraným návrhům. Některé 
návrhy či oblasti úprav, které Svaz dlouhodobě požaduje, ale stále 
postrádáme. Veškeré konkrétní připomínky považujeme za zásadní. 

Bere se na vědomí. 
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33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

2.  KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
Jako pozitivní návrhy například vidíme a jejich přijetí 
podporujeme: 

o §4,odst.1 písm. r) bod 4, který omezuje zákaz 
uplatnění osvobození vkladů majetku pouze na 
nepeněžitá plnění ve prospěch vlastního kapitálu 
obchodní korporace, neboť neexistuje důvod 
zdaňovat peněžitá plněním, které subjekt vložil do 
vlastního kapitálu korporace a ani způsob zneužití 
jako jsou často uváděné příklady vkladů nemovitostí 

o §6, odst. 3, který zpřesňuje úpravu, kdy 
zaměstnavatel přispívá na rekreaci rodinnému 
příslušníkovi rodiny zaměstnance. Tento benefit se 
pro účely daně z příjmů jednoznačně zařazuje do 
příjmů daného zaměstnance. 

o §6, odst. 4, písm. b), kde vítáme rozšíření možnosti 
použít srážkovou daň u závislé činnosti malého 
rozsahu  (do 2 500,- Kč) za splnění současných 
zákonných podmínek. To zjednoduší administrativu u 
„malých příjmů“ (např. svědečné u zaměstnance, 
odměna za výkon funkce, příjem ze zaměstnání 
malého rozsahu, dohoda o pracovní činnosti do výše 
2 500 Kč apod.), kde poplatník nebude v případě 
těchto „malých“ příjmů povinen podávat daňové 
přiznání. Odstraní se tak demotivační prvek výkonu 
těchto prací malého rozsahu. 

o §24, odst. 2, písm. k), bod 1, který doplňuje výčet 
případů, ve kterých je možné uplatnit prokázané 
výdaje na pohonné hmoty spotřebované silničním 
motorovým vozidlem jako výdaje na pracovní cestu, 
o použití vozidla užívaného na základě smlouvy o 
výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění 
dluhu převodem vlastnického práva k tomuto 
vozidlu. Ekonomicky se jedná o situaci obdobnou 
finančnímu leasingu a proto je zaveden stejný režim. 

o §28, odst. 7, který rozšiřuje možnosti odepisování 
technického zhodnocení a jiného majetku i na jiné 
poplatníky, kteří nejsou nájemcem ani uživatelem a 
kterým byl přenechán k užívání hmotný majetek, na 
němž může být provedeno technické zhodnocení 
(např. podnájemce nebo nový nájemce při postoupení 
nájemní smlouvy apod.).  Doporučujeme, aby úpravu 

Bere se na vědomí. 
 
Ad pátá odrážka: Nevyhověno.  
Retroaktivita by neměla být v novelách zákonů využívána, pokud k ní 
není silný důvod. Nedomníváme se, že v tomto případě existují 
dostatečně silné důvody pro takovou retroaktivitu. 
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bylo možné použít i na technické zhodnocení a jiný 
majetek dokončený před účinností této novely, 
konkrétně, aby úprava byla dobrovolně retroaktivní 
pro rok 2016.  

o §32a odst. 4 a odst.6, který umožňuje odepisovat 
nehmotný majetek delší dobu než dle doby 
odepisování příslušné kategorie, kde počty 
odepisování se stanoví nově jako minimální počty 
měsíců 

o §38 k, konkrétně úprava, která rozšiřuje způsoby, jak 
může poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti 
učinit prohlášení k dani. Kromě podpisu papírového 
formuláře bude poskytnuta zaměstnavatelům 
možnost zajistit tento projev vůle zaměstnanců i 
jiným způsobem, typicky se bude jednat o podepsání 
prohlášení elektronickým podpisem nebo prohlášení 
prostřednictvím interního informačního systému 
zaměstnavatele bez nutnosti podpisu zaměstnance. 
Tato úprava reaguje na požadavek Svazu ke 
zjednodušení ročních zúčtování a snížení 
administrativy zaměstnavatele ve vztahu k daňovým 
odvodům zaměstnance. 

o  §38k odst. 5 písm. a) a §38 k odst. 5 písm. b), který 
zjednodušuje (aktualizaci) čestného prohlášení 
poplatníka žádajícího o roční zúčtování záloh a 
daňového zvýhodnění, kde poplatník čestným 
prohlášením, že není povinen podat daňové přiznání 
podle § 38g zákona o daních z příjmů, deklaruje 
veškeré rozhodné skutečnosti, které u něj nebrání 
provedení ročního zúčtování záloh. 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

3. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
§ 6 odst. 4, písm. b) 

o Vítáme rozšíření možnosti použít srážkovou daň u 
závislé činnosti malého rozsahu  (do 2 500,- Kč) za 
splnění současných zákonných podmínek. Uvítali 
bychom do budoucna diskusi nad možnostmi 
zvýšení hranice uplatnění srážkové daně bez 
ohledu na právní titul, na základě kterého je závislá 
činnost vykonávána a související příjem vyplácen.  

o Jedná se o zavedení zdanění příjmů daní vybírané 
srážkou podle zvláštní sazby daně u nepodepsaného 
daňového prohlášení v případě, jak se píše v 

Vysvětleno.  
Účelem této úpravy je možnost zdanění všech příjmů ze závislé činnosti 
uvedených v ust. § 6 odst. 1 do zákonem stanovené měsíční částky 
(vedle příjmů z dohody o provedení práce) srážkou daně zvláštní 
sazbou. Jedná se nejen o odměny člena volební komise ale např. i o 
svědečné, náhradu za ztrátu na výdělku z pracovního úrazu, odměnu 
člena výboru SVJ, příjem z dohody o pracovní činnosti aj. 
Cílem je snížení administrativní náročnosti při vypořádání daňové 
povinnosti prostřednictvím daňového přiznání, za okolností, že z příjmů 
z „vedlejších zaměstnání“ dosahuje poplatník malé příjmy a nemůže z 
důvodu svého hlavního zaměstnání učinit u tohoto vedlejšího 
„zaměstnavatele“ prohlášení k dani.  
Nejedná se tedy o přímé „navázání“ limitu u této částky na limit 
stanovený pro „rozhodný příjem“ podle zákona o nemocenském 
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odůvodnění, "malých" příjmů (činnosti malého 
rozsahu, dohoda o pracovní činnosti). V textu § 6 
odst. 4, písmeno b) však přesné vymezení pouze na 
"malé" příjmy chybí.  Cílem naší připomínky je 
vyhnout se legislativním upřesněním odstavce tomu, 
aby firmy všem zaměstnancům bez ohledu na typ 
pracovního poměru, v případě, že nebudou mít 
podepsané prohlášení poplatníka, musely sledovat 
výši zdanitelných příjmů a srážet srážkovou daň v 
případě, že jejich příjem bude nižší (např. z důvodu 
čerpání neplaceného volna apod.) než 2 500,-. Uvítali 
bychom, pokud by bylo jednoznačnější to, co je 
uvedeno v důvodové zprávě, že se jedná o „další 
příjem“ v podobě 

o Požadujeme větší upřesnění v §6 odst. 4, jakých 
příjmů se dané ustanovení týká v souladu 
s vysvětlením v důvodové zprávě. 

pojištění.  S valorizací tohoto příjmu ve smyslu zákona o nemocenském 
pojištění se tedy ani nepočítá. Nicméně případné zvýšení daňového 
limitu není do budoucna vyloučeno. 
Provázání s limitem pro zaměstnání malého rozsahu podle zákona o 
nemocenském pojištění se nedoporučuji z následujících důvodů: 
1) § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů je zacílen na zaměstnance, kteří 
u zaměstnavatele nepodepsali prohlášení (nově neučinili prohlášení) a 
jejich příjem je do 2 500 Kč; z toho vyplývá, že pokud zaměstnanec 
prohlášení podepsal/učinil, je zdaňován zálohově; z uvedeného důvodu 
by tedy část příjmů, které jsou z hlediska povinného pojistného 
považovány za příjmy ze zaměstnání malého rozsahu, byla zdaňována 
srážkou (bez prohlášení) a část zálohou (s podepsaným/učiněným 
prohlášením); z hlediska daňového tato konstrukce odpovídá 
sledovanému záměru, a to odstranění povinnosti podávat přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob při souběhu příjmů ze závislé činnosti, 
kdy v případě druhého zaměstnavatele, u kterého poplatník dosahuje 
příjmů do 2 500 Kč, nemůže podepsat/učinit prohlášení k dani, protože 
jej podepsal/učinil u svého hlavního zaměstnavatele, 
2) množina příjmů zahrnovaných do příjmů ze zaměstnání malého 
rozsahu podle pojistných předpisů se nekryje s množinou příjmů v § 6 
odst. 4 zákona o daních z příjmů; např. z příjmů funkcionářů odborové 
organizace se platí zdravotní pojištění i v případě, že tento příjem 
nepřesáhl 2 500 Kč; při souběhu příjmů ze závislé činnosti, přičemž by 
jeden z nich sice nepřesáhl 2 500 Kč, ale současně by nespadal do 
kategorie příjmů ze zaměstnání malého rozsahu podle pojistných 
předpisů, by přetrvával stav, kdy by takovému poplatníkovi vznikala 
povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tzn., 
nebyl by naplněn základní cíl navrhovaného opatření, 
Navrhovaná úprava je tak namířena na zaměstnance, kteří nemají u 
zaměstnavatele podepsáno/učiněno prohlášení. Pokud tedy zaměstnanec 
u zaměstnavatele podepsal/učinil prohlášení, pak bez ohledu na to, že 
např. z důvodu nemoci dosáhl v daném kalendářním měsíci příjem ze 
závislé činnosti pouze do výše 2 500 Kč, nespadal by do navrženého 
režimu srážkové daně, a to právě proto, že se jedná o zaměstnance 
s podepsaným/učiněným prohlášením. V danou chvíli je z daňového 
hlediska irelevantní, zda je tento příjem posuzován pro účely povinného 
pojistného jako příjem ze zaměstnání malého rozsahu, či nikoliv.  

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

4. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
§ 23 odst. 4, písm. e) 

o Jsme pro zachování současného znění tohoto 
paragrafu. Současné znění umožňuje v souladu s 
ekonomickou podstatou nezdaňovat příjmy, které 

Vyhověno. 
Novelizační bod 62 v čl. I návrhu zákona byl vypuštěn z důvodu 
nutnosti podrobnější analýzy situací, které mají či nemají být § 23 odst. 
4 písm. e) zákona o daních pokryty, a s tím souvisejících navazujících 
úprav v zákoně o daních z příjmů. Tato problematika však bude řešena 
v některé z další novel zákona o daních z příjmů. 
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souvisí s nedaňovými náklady, a to až do výše těchto 
nedaňových nákladů. Postačí prokázat obecnou 
souvislost nedaňového nákladu a souvisejícího 
(nezdaňovaného) příjmu. Podle nové úpravy se 
nebudou zdaňovat pouze příjmy z přímé přefakturace 
konkrétního nedaňového nákladu, tzn. že nově bude 
nutné prokazovat přímou vazbu výnosu na konkrétní 
nedaňový náklad, a to na základě smlouvy s 
poplatníkem, na kterého se náklad přeúčtovává. 

o Požadujeme zachování stávajícího platného znění. 
33. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 
5. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 

NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
§ 23 odst. 3, písm. a), bod 18 (bod 19 dle aktuálně platného znění ZDP) 

o Navrhujeme, aby předmětná úprava byla vyloučena v 
případě vztahu mezi daňovými rezidenty. Uvedená 
úprava de facto vede k tomu, že z titulu cen 
obvyklých dochází pouze ke zvýšení základu daně, 
pokud není rozdíl dorovnán (jestliže je rozdíl 
dorovnán, tak logicky nedochází už k rozdílu mezi 
cenou sjednanou a cenou obvyklou). Domníváme se, 
že takový závěr je v rozporu s principem úpravy 
základu daně z titulu cen obvyklých v rámci 
tuzemska, kdy cílem by mělo být zabránit v 
přesunech ztrát či jiných daňových výhod mezi 
poplatníky pomocí neobvyklých cen. Pak by ale 
výsledkem daňových úprav měla být situace taková, 
jako kdyby k rozdílu v cenách obvyklých nedošlo. To 
ale uvedené znění § 23 odst. 3 písm. a) bod 19 ZDP 
nezaručuje, kdy důsledkem je, že z titulu porušení 
cen obvyklých dochází pouze k doměření daně a 
úprava tak de facto představuje sankci, nikoliv 
úpravu základu daně. 

o Na základě výše uvedeného požadujeme omezit 
aplikaci § 23 odst. 3 písm. a) bod 18 v případě 
vztahu mezi dvěma daňovými rezidenty. 

Nevyhověno. Rozpor 
V případě, kdy je využit postup podle § 23 odst. 7 zákona o daních z 
příjmů a základ daně je u poplatníka snížen v souvislosti s doměřením 
daňové povinnosti u s ním spřízněné osoby a rozdíl v transferových 
cenách není mezi těmito spojenými osobami vypořádán, stává se 
z rozdílu de facto bezúplatný příjem. Tomu odpovídá stávající daňový 
režim. 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

6. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
§ 29 odst. 1, písmeno h) - poslední věta odstavce 

o Návrh novely zní: Součástí vstupní ceny nového 
stavebního díla je zůstatková cena stavebního díla, 
které je zcela nebo zčásti likvidováno v souvislosti s 
výstavbou nového stavebního díla nebo jeho 

Vyhověno jinak. 
Navržen nový text „V případě stavebního díla odpisovaného podle 
tohoto zákona, které je likvidováno v souvislosti s výstavbou nového 
stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením, je součástí vstupní 
ceny nového stavebního díla zůstatková cena likvidovaného stavebního 
díla namísto zůstatkové ceny likvidovaného stavebního díla podle 
právních předpisů upravujících účetnictví.“. 
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technickým zhodnocením. Dle našeho názoru je 
navrhované znění nevhodně formulováno. Z výše 
uvedeného by pak dle nás vyplývalo, že pokud bude 
původní stavební dílo zčásti zlikvidováno, pak by se 
jeho zbytek měl stát součástí vstupní ceny nového 
díla, přičemž ale původní nezlikvidovaná část byla 
odepisována jinak, než bude nová. 

o Požadujeme úpravu návrhu. 

Navrhovaná úprava má za cíl jednak potvrdit, že součástí vstupní ceny 
nového stavebního díla není účetní zůstatková cena, a kvůli vazbě na 
účetnictví v § 29 odst. 1 zákona o daních z příjmů, a také potvrdit, že 
v případě částečné likvidace do ocenění nové stavby vstupuje jen ta část 
daňové zůstatkové ceny týkající se zlikvidované části stavebního díla. 
 
Pokud část původního stavebního díla, které je likvidováno, bude 
sloužit nadále samostatně původnímu účelu, bude poplatník pokračovat 
v jejím odpisování ze snížené vstupní a zůstatkové ceny;  případné 
výdaje související s likvidací týkající se této části původního stavebního 
díla jsou technickým zhodnocením této části původního stavebního díla. 
V případě, že bude uvedená část původního stavebního díla sloužit 
jinému účelu, vytvoří nové stavební dílo, včetně výdajů potřebných na 
její úpravu.  V tomto kontextu bude doplněna důvodová zpráva.  
 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

7. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
Dále požadujeme (nad rámec navrhovaných změn): 

o Zjednodušení administrativní náročnosti soukromého 
použití služebních vozů zaměstnanci (§6, odst. 6) s 
uzákoněnou alternativní možností využití paušální 
hodnoty bez nutnosti vést knihu jízd. Cílem je, aby 
paušál bylo možné aplikovat i ve vztahu k pohonným 
hmotám používaných při soukromých cestách 
zaměstnanců a snížila se tak administrativní 
náročnost z hlediska daně z příjmů. 

Nevyhověno.  
Obecně platí, že paušalizace je určitým znepřesněním. Pokud je pak dán 
výběr mezi reálným stavem a výpočtem dle paušálu, jedná se vždy o 
určitý daňový bonus a prostředek optimalizace. 
V tomto kontextu by tedy byla administrativní úspora spočívající 
v nepotřebnosti vedení knihy jízd vykoupena daňovou distorzí mezi 
poplatníky, kteří využívají služební vůz více, než předpokládá paušál a 
těmi, kteří nikoliv. V tomto kontextu by se tedy poskytovala úleva na 
zdanění určitého typu naturálního plnění, která může s ohledem na 
nastavení výše paušálu být též fiskálně znatelná. 
Dále lze uvést, že lze očekávat do budoucna snižování nákladů na 
administrativu spojenou s vedením knihy jízd, a to s ohledem na 
vzrůstající elektronizaci jak v automobilovém průmyslu, tak v rámci 
zařízení lidské potřeby (např. „chytré“ mobilní telefony). V tomto 
kontextu existují již dnes snadno dostupné aplikace umožňující 
automatickou či poloautomatickou evidenci jízd, která je méně náročná 
než „papírová“. 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

8. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
Dále požadujeme (nad rámec navrhovaných změn): 

o Umožnit daňovou uznatelnost ztráty z prodeje aktiv 
(z ustanovení § 24 ZDP vypustit veškerá ustanovení 
vylučující ztrátu z prodeje majetku ( §24 odst. 2 
písm. w, s, ta), tb), ze)). Na jednání se zástupci MF 
bylo připuštěno, že tato připomínka je věcně správná 
a bude pracováno na systémové změně.  

Nevyhověno.  
Předmětná ustanovení budou podrobena analýze z hlediska jejich 
funkce bránění daňovým únikům a z hlediska odhadu rozpočtových a 
dalších dopadů, a pokud budou shledána jako neopodstatněná. 
V analýze je třeba zejména zohlednit možnosti zneužívání daných 
institutů, např. u fyzických osob u ztráty z prodeje akcií a pozemků se 
dají při prodeji se ztrátou velmi snadno zařadit do obchodního majetku. 
Naopak při nezařazení do obchodního majetku jsou tato aktiva 
zpravidla díky časovému testu osvobozena. 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

9. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 

Nevyhověno.  
Není připomínkou k textu zákona, nýbrž k postupu správce daně. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PE26A5)



Stránka 155 z 201 

PŘÍJMŮ 
Dále požadujeme (nad rámec navrhovaných změn): 

o Předložit úpravu, která při sporných případech 
daňového zvýhodnění VaV zajistí posudky znalců na 
danou problematiku, kteří posoudí přítomnost 
ocenitelného prvku novosti a vyjasní výzkumnou 
nebo technickou nejistotu.  

V současné době je řešeno v rámci expertní skupiny Generálního 
finančního ředitelství. 
 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

10. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
Dále požadujeme (nad rámec navrhovaných změn): 

o Výkladové problémy spojené se zdaňováním 
bezúplatných příjmů. Souhlasíme s námětem Komory 
daňových poradců (aby bezúplatné příjmy z titulu 
bezúročné půjčky, výpůjčky a výprosy byly 
vyloučeny z předmětu daně s možnými výjimkami, 
jako tomu bylo v roce 2014). 

Nevyhověno. Rozpor.  
Uvedená úprava byla do zákona zapracovávána v důsledku přijatých 
„protiúnikových“ opatření. Koordinační výbor a sdělení GFŘ vyřešilo 
řadu výkladových problémů. Přetrvávající výkladové problémy budou 
řešeny rovněž touto cestou. 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

11. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
Dále požadujeme (nad rámec navrhovaných změn): 

o Zjednodušit postup v případě administrace daňového 
zvýhodnění na dítě na straně zaměstnavatele z 
důvodu časových prodlev hlášení změn poplatníkem, 
administrativní náročnosti a častého rizika nezáměrné 
chybovosti na straně zaměstnavatele. Konkrétně 
navrhujeme daňové zvýhodnění ve vztahu „jedno 
dítě, druhé dítě, třetí a každé další vyživované dítě“ 
poskytovat až v rámci ročního zúčtování daně nebo 
daňového přiznání a v průběhu roku daňové 
zvýhodnění na všechny děti poskytovat ve stejné 
výši. Dále zrušit povinnost poplatníka k zápisu pořadí 
(ke změně/stanovení výše daňového zvýhodnění) v 
případě změny počtu vyživovaných dětí, pokud má v 
daňovém prohlášení všechny potřebné podklady v 
pořádku (tuto změnu daňového zvýhodnění by mohl 
provést plátce).  

Nevyhověno. 
Poskytování daňového zvýhodnění v průběhu roku plošně (bez ohledu 
na počet dětí v domácnosti) by bylo určitým zjednodušením, avšak 
pouze při výpočtu měsíčních záloh na daň.  
 
Každou změnu při výpočtu záloh a daně je povinen oznámit poplatník 
neprodleně plátci daně změnou v Prohlášení k dani podle § 38k odst. 8 
ZDP, tj. plátce daně nemůže provádět změny bez projevu vůle 
poplatníka. 
 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

12. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
Dále požadujeme následující (chápeme, že nelze v paragrafovaném 
znění zapracovat do předložených novel v tomto roce, či některé 
změny budou vyžadovat i úpravy dalších zákonů, nicméně 
požadujeme, aby v těchto záležitostech práce probíhaly a bylo 

Nevyhověno. 
Integrace správy daní a pojistného je jedním ze střednědobých cílů 
Ministerstva financí, a to i v souvislosti s přípravou nového zákona o 
daních z příjmů. Taktéž vyšší míra elektronizace správy daní, snížení 
administrativní náročnosti a zvýšení komfortu pro dotčené subjekty je 
jedním ze základních požadavků na budoucí úpravu. Přípravné práce na 
zpracování konceptu byly již zahájeny, přičemž se počítá s tím, že dílčí 
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směřováno k daným opatřením): 
o Na základě odborné diskuse a zahraničních 

zkušeností zpracovat návrh konceptu integrace 
správy daní a pojistného, který bude znamenat 
skutečné zjednodušení administrativy v oblasti 
odvodů (daně, pojistné). V této souvislosti vytvořit 
meziresortní pracovní skupinu za účasti dotčených 
subjektů. Zároveň v rámci elektronické komunikace 
zajistit úsporu času a nákladů i pro daňové subjekty, 
například formou určité bonifikace subjektů 
využívajících aplikaci EPO či v případě 
elektronických formulářů by poplatník vyplnil DIČ a 
obchodní jméno, ostatní údaje by si správce daně 
automaticky nahrál z ostatních zdrojů, které má k 
dispozici, například z registračních údajů apod. 

závěry budou konzultovány s odbornou veřejností za účelem zajištění 
odpovídající zpětné vazby v průběhu zpracování návrhu. 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

13. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
Dále požadujeme následující (chápeme, že nelze v paragrafovaném 
znění zapracovat do předložených novel v tomto roce, či některé 
změny budou vyžadovat i úpravy dalších zákonů, nicméně 
požadujeme, aby v těchto záležitostech práce probíhaly a bylo 
směřováno k daným opatřením): 

o Analyzovat možnosti předvyplněných přiznání a při 
nastavování a úpravách SW příslušných systémů 
státní správy respektovat záměr zavést možnost 
předvyplněných přiznání (postupně směřovat k 
předvyplněným přiznáním, daň z nemovitých věcí/z 
nabytí nemovitých věcí může být pilotním 
projektem). 

Bere se na vědomí. 
Elektronizace spojená s odbřemeněním plátců a poplatníků je vize, ke 
které se dlouhodobě směřuje, a tyto myšlenky jsou ze strany 
Ministerstva financí podporovány. Je však nutné též zanalyzovat, které 
daně jsou vhodné jako pilotní projekt.  

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

14. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z 
PŘÍJMŮ 
Dále požadujeme následující (chápeme, že nelze v paragrafovaném 
znění zapracovat do předložených novel v tomto roce, či některé 
změny budou vyžadovat i úpravy dalších zákonů, nicméně 
požadujeme, aby v těchto záležitostech práce probíhaly a bylo 
směřováno k daným opatřením): 

o Otevřít diskusi s příslušnými zodpovědnými 
ministerstvy a znovu zavést maximální vyměřovací 
základ pojistného na zdravotní pojištění, kde výše 
solidarity by neměla být nekonečná. Navíc dochází 
ke zvýšení nákladů a tím ke snižování možnosti lákat 
investory či vysoce kvalifikovanou pracovní sílu ze 

Bere se na vědomí. 
Tato problematika je především v gesci rezortu Ministerstva 
zdravotnictví. Doporučuje se připomínku uplatnit v rámci návrhů 
zákonů v jejich gesci, neboť při posuzování tohoto návrhu je zapotřebí 
brát v potaz nejen příjmovou, ale též výdajovou stranu zdravotního 
pojištění. 
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zahraničí.  

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

15.  KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 593/1992 SB., O REZERVÁCH 
PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ 
Bez připomínek 
 

Bere se na vědomí. 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

16.  KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 235/2004SB., O DANI Z PŘIDANÉ 
HODNOTY 
Požadujeme, abychom v případě záměru dalšího rozšiřování 
režimu reverse charge byly o konkrétních návrzích a záměrech 
informování s cílem zajistit včasné informování členů a vyhnout se 
selektivnímu rozšiřování s krátkou legis vakancí. 
Bez dalších připomínek 
 

Bere se na vědomí. 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

17.  KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 565/1990 SB., O MÍSTNÍCH 
POPLATCÍCH 
Bez připomínek 
 

Bere se na vědomí. 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

18.  KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 634/2004 SB., O SPRÁVNÍCH 
POPLATCÍCH 
Bez připomínek 
 

Bere se na vědomí. 

33.. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

19. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 280/2009 SB., DAŇOVÝ ŘÁD 
V Roce 2015 bylo přislíbeno, že v rámci novely zákona s účinností od 
1.1.2017 bude upraveno zadržování nadměrného odpočtu u DPH tak, 
aby byla zadržována pouze ta část, která je sporná. Zavedení 
kontrolního hlášení by navíc mělo usnadnit prověření spornosti ze 
strany finanční správy. Není důvodu pro zadržování nesporné části. 
Bylo slíbeno, že MF ČR bude pracovat na právní úpravě a do této 
novely ji předloží. Návrh úpravu ale postrádá a nedochází k naplnění 
slibu. Tuto připomínku uplatnily i další strany připomínkových řízení a 
považujeme ji za zásadní a prioritní. Teoreticky by nemělo po zavedení 
kontrolního hlášení docházet k dlouhodobějšímu zadržování vratek 
(měly by být okamžitě vypláceny, jak MF deklaruje, že posílí CF 
firem), nicméně k úplnému odstranění v praxi nedojde. V návrhu je 
pouze dílčí úprava kompenzace (úročení daňového odpočtu) ze strany 
finanční správy. Návrh nijak nereflektuje slib MF ČR ani možnosti 
systémů kontrolního hlášení.  
Požadujeme doplnění návrhu dle slíbeného. 

Vysvětleno. 
Předmětná změna bude po provedení analýzy její potřebnosti 
a proveditelnosti součástí novely daňových zákonů v souvislosti 
s tzv. samovyměřením, která je momentálně Ministerstvem financí 
připravována a jejíž účinnost je plánována v letech 2019, resp. 2020 
(záměr samovyměření k výše uvedenému datu realizovat byl ze strany 
vedení Ministerstva financí deklarován mimo jiné i v médiích). 
V návaznosti na zavedení koncepce samovyměření Ministerstvo financí 
zvažuje provedení dalších změn, které se samovyměřením souvisí, 
ačkoli nejsou nezbytným předpokladem jeho funkčnosti. Jednou 
z těchto změn je právě i úprava zadržování nadměrných odpočtů. Výše 
uvedené načasování daného projektu reaguje zejména na možnost jeho 
implementace do aplikační praxe. Uvedené změny budou znamenat 
zásadní zásah do informačních systému (zejména orgánů Finanční 
správy České republiky), jakož i do organizace práce. S ohledem na 
realizaci prioritních projektů vlády (kontrolní hlášení, evidence tržeb 
atd.) je možné takto významné změny realizovat až v následujícím 
volebním období. Záměrem Ministerstva financí je realizovat 
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samovyměření jako projekt (v současné době probíhá příprava 
formálních náležitostí). 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

20.  KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
NÁVRH NOVELY ZÁKONA Č. 355/2014 SB., O PŮSOBNOSTI 
ORGÁNŮ CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY V SOUVISLOSTI 
VYMÁHÁNÍM PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
Bez připomínek 
 

Bere se na vědomí. 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

21. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
DAŇOVÉ ZÁKONY (SPOLEČNĚ PRO VÍCE DAŇOVÝCH 
ZÁKONŮ – DPH, ZDP) 
Změny ve formuláři. Vzhledem k častým změnám ze strany finanční 
správy, preferujeme kvalitní přípravu zaváděných formulářů a jejich 
stabilitu, předvídatelnost. Požadujeme neprovádět rozšiřování 
informačních povinností daňových subjektů pouze změnou formuláře 
či poučení k formuláři, ale legislativní cestou (Vyhláška apod.). 

Bere se na vědomí. 
Připomínka nesměřuje k textu návrhu zákona, přesto je možné k ní 
uvést, že Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním 
ředitelstvím dbá při vytváření tiskopisů na to, aby údaje v nich 
vyžadované nepřekračovaly rámec zákona a potřebnost pro účely 
správy daní.  
 

33. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

22. Z KONKRÉTNÍ REAKCE, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY 
DAŇOVÉ ZÁKONY (SPOLEČNĚ PRO VÍCE DAŇOVÝCH 
ZÁKONŮ – DPH, ZDP) 
Požadujeme zavést institut odvolání u editační povinnosti. 

Vysvětleno. 
Připomínka směřuje nad rámec návrhu. Zároveň není odůvodněná, tudíž 
nejsou zřejmé důvody, které připomínkové místo vede k jejímu 
uplatnění. Nejsou známy ani konkrétní detaily poptávaného řešení 
(např. zda odvolání má být přiznán odkladný účinek). 
V rámci vypořádání připomínky vyplynulo, že důvodem poptávky po 
změně je skutečnost, že s ohledem na absenci možnosti odvolat se není 
institut závazného posouzení dostatečně využíván, neboť se daňové 
subjekty a daňoví poradci obávají trestně-právních následků 
nepostupování podle rozhodnutí o závazném posouzení, i když s ním 
nesouhlasí. Odvolání by tomuto mělo zabránit a zvýšit využívání 
závazných posouzení. 
Ministerstvo financí přesto považuje stávající konstrukci za vhodnou 
a nevidí důvody pro její změnu. Devolutivní účinek tak nastane až 
v případném odvolacím řízení proti rozhodnutí o stanovení daně. 
V případě závazného posouzení u daně z přidané hodnoty, kdy 
pravomoc k vydání rozhodnutí je svěřena Generálnímu finančnímu 
ředitelství, by připuštění odvolání znamenalo vznik nové agendy 
ústředního orgánu státní správy. 
Celková koncepce a funkčnost institutu závazných posouzení je 
v současné době v rámci Ministerstva financí podrobována analýze. Až 
na základě vyhodnocení této analýzy by bylo možné činit nějaké kroky. 
Ministerstvo financí bude brát připomínku jako podnět do této analýzy. 

34. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

1. D Navrhujeme v § 6 odst. 4 písm. b) vypustit text: 
„před zvýšením podle odstavce 12“. 
Odůvodnění: 
Jde o nadbytečné upřesnění. Pokud zákonodárce soudí, že je toto 

Vyhověno.  
Text byl pro nadbytečnost vypuštěn. 
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upřesnění nutné, pak musí být analogicky vloženo i v případě dohod o 
provedení práce – tj. u písm. a).  
tato připomínka je doporučující 

34. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

2. Z Navrhujeme do návrhu doplnit následující body: 
1. §6 odst. 9 písm. b) zákona zní: 
„b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění 
zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v 
rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 
subjektů; v případě využití stravovacích poukázek (elektronických 
nebo papírových) nebo jiných specifických platebních prostředků 
poskytnutých na žádost zaměstnavatele1, (dále jen „specifický platební 
prostředek“) se osvobození uplatní za podmínky, že specifický platební 
prostředek je použit výlučně k pořízení stravy, jež je způsobilá ke 
spotřebě v průběhu pracovní směny na pracovišti nebo v rámci 
závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů 
oprávněných zajišťovat stravování. Stravou způsobilou ke spotřebě na 
pracovišti v průběhu pracovní směny se pro účely tohoto zákona 
rozumí potraviny určené k přímé spotřebě2. 
 
2. V §24 odst. 2 písm. j) bod 4. zákona se na konci ustanovení doplňuje 
věta: 
„Příspěvek na stravování nelze uplatnit, pokud zaměstnavatel nemá 
s vydavatelem specifického platebního prostředku uzavřenu písemnou 
smlouvu, ve které se vydavatel specifického platebního prostředku 
zaměstnavateli zavázal, že jím vydávané nepeněžní platební prostředky 
budou u jejich příjemců uplatnitelné pouze v souladu s podmínkami 
uvedenými v §6 odst. 9 písm. b) tohoto zákona. Příspěvek na 
stravování lze uplatnit i tehdy, pokud zaměstnavatel nemá uzavřenu 
písemnou smlouvu s vydavatelem specifického platebního prostředku, 
ale doloží splnění podmínky předchozí věty jiným způsobem. 
Příspěvek na stravování nelze uplatnit tehdy, překročí-li příspěvek 
zaměstnavatele na nominální hodnotě jednoho nákupu hrazeného 
specifickými platebními prostředky dvojnásobek maximálního 
příspěvku zaměstnavatele dle věty první ustanovení tohoto bodu 
zákona, a to v rozsahu, ve kterém příspěvek zaměstnavatele tuto hranici 
překračuje.“  
Odůvodnění: 
Účelem této změny je vymezit hranice pro uplatnění osvobození od 
daně z příjmů fyzických osob při poskytování příspěvku na stravování 
ve formě stravovacích poukázek nebo jiných podobných specifických 
platebních prostředků v souladu s účelem a smyslem tohoto 
osvobození.  
Dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů se za 
příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob považuje „hodnota 

Nevyhověno. 
Navrhované opatření v § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů je 
z hlediska zaměstnavatele nespravovatelné. Plátce daně odpovídá za 
správnou výši srážené zálohy na daň nebo daně. Musí tedy znát 
podmínky, při jejichž splnění lze daný příjem od daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti u zaměstnance osvobodit. Návrh 
předpokládá, že daný příjem je osvobozen pouze za podmínky, že je 
specifický platební prostředek použit výlučně k pořízení stravy. 
Smlouvy na nákup „stravenek“ a o podmínkách jejich použití pro 
stravování zaměstnanců na závodní stravování nejsou uzavírány mezi 
zaměstnavatelem a akceptantem, ale mezi zaměstnavatelem a 
vydavatelem stravenek. Využití stravenek nijak neovlivní 
zaměstnavatel, ale vydavatel a akceptant. Zaměstnavatel prakticky není 
schopen ověřit, zda byla naplněna podmínka pro osvobození příjmu, 
tzn. zda si zaměstnanec pořídil stravu, jež je způsobilá ke spotřebě 
v průběhu pracovní směny na pracovišti nebo v rámci závodního 
stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů oprávněných 
zajišťovat stravování tak, jak předpokládá návrh. Samotné vymezení 
stravy, jež je způsobilá ke spotřebě v průběhu pracovní směny na 
pracovišti vyvolá otázky nejen na straně zaměstnavatele, ale i na straně 
zaměstnance v tom smyslu, že nebude při nákupu zřejmé, zde 
nakoupená strava vyhovuje této podmínce a lze tedy uplatnit 
osvobození. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, na kterou je v návrhu 
odkazováno, pouze obecně stanoví, že potravinami určenými k přímé 
spotřebě jsou potraviny, které se konzumují v nezměněném stavu, 
potraviny tepelně opracované, které se konzumují v teplém nebo 
studeném stavu, a sušené potraviny, které musí být před spotřebou 
smíchány s teplou nebo studenou tekutinou. Je tedy zřejmé, že nelze 
zaměstnavateli uložit podmínku, díky které by musel vědět, na jakou 
konkrétní stravu byla „stravenka“ použita tak, aby vyhodnotil, zda ji lze 
podřadit pod definici uvedené vyhlášky. Toto opatření je při stravování 
v denní frekvenci ze strany zaměstnavatele nerealizovatelné, přičemž se 
neřešitelnost tohoto opatření násobí s narůstajícím počtem zaměstnanců. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 
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stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 
zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního 
stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů“. 
Z citovaného ustanovení vyplývá, že vedle provozu závodního 
stravovacího zařízení jsou na straně zaměstnanců osvobozeny od daně 
z příjmu rovněž jiné formy příspěvků zaměstnavatele na stravování, 
mezi které patří např. stravovací poukázky (elektronické nebo 
papírové), apod. Společným jmenovatelem všech těchto forem 
nepeněžního plnění je jednotný smysl osvobození, tj. podpora 
stravování zaměstnanců poskytovaná zaměstnavatelem během pracovní 
doby/směny. 
Ve srovnání se závodním stravováním přímo u zaměstnavatele nabízejí 
stravovací poukázky, resp. obecně jiné systémy tohoto typu 
nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnancům, vyšší variabilitu 
užití, neboť způsob uplatnění závisí na zaměstnanci. Ne všechny 
způsoby takového užití přitom odpovídají  účelu zákonného 
osvobození, např. stravovací poukázky mohou být použity mimo 
souvislost s pracovní směnou. Proto je nezbytné doplnit zákonné 
ustanovení a zajistit tak jednotný režim a rozsah daňového osvobození 
bez ohledu na formu, jakou zaměstnavatel svým zaměstnancům 
přispívá na stravování. Zároveň nesmí současně docházet k daňové 
diskriminaci zaměstnanců při uplatňování tohoto osvobození, které 
nesmí záviset na formě čerpání příspěvku na stravování. 
Hlavním důvodem pro zavedení omezení je fakt, že smysl osvobození 
příspěvku zaměstnavatele na stravování od daně z příjmů fyzických 
osob může být obcházen tak, že zaměstnanec za stravovací poukázky 
nebo jejich ekvivalent nakupuje zboží a služby, které nejsou určeny ke 
stravování, resp. k přímé spotřebě na pracovišti. 
Tato varianta stanoví, že v nominální hodnotě jednoho nákupu může 
činit příspěvek zaměstnavatele maximálně 2x70% nejvyššího stravného 
při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin; tedy 2x0,7x82 Kč, tj. 114,80 
Kč, což odpovídá nominální hodnotě nákupu 208 Kč při maximální 
daňové výhodnosti. 
Zároveň dochází zákonem k vymezení stravovacích poukázek a jiných 
specifických platebních prostředků v souladu s legislativou EU 
odkazem na Článek 1 bod 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních 
poplatcích za karetní platební transakce. 
 
Finanční omezení 
S ohledem na výše uvedené se podmínky pro osvobození upravují tak, 
že se zavádí horní limit pro použití nepeněžních platebních prostředků 
na jeden nákup. Tento limit se stanoví ve vazbě na cestovní náhrady 
zaměstnanců ve veřejné sféře při pracovní cestě v trvání 5-12 hodin, a 
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to ve výši, kdy příspěvek zaměstnavatele na jeden nákup nepřekročí 
dvojnásobek maximální daňově uznatelné výše příspěvku 
zaměstnavatele na jedno jídlo za jednu směnu. Vazba na cestovní 
náhrady zaměstnanců ve veřejné sféře je v zákoně o daních z příjmů již 
používána, např. v ustanovení §24 odst. 2 písm. j) bod 4. 
 
Věcná vázanost 
Pokud zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravování (ve 
smyslu ustanovení § 236 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, v platném znění) v podobě nepeněžitého plnění, např. ve formě 
příspěvku na stravovací poukázky, bude tento příspěvek osvobozen od 
daně z příjmů pouze tehdy, slouží-li výlučně k pořízení stravy, jež je 
způsobilá ke spotřebě v průběhu pracovní směny (i) na pracovišti nebo 
(ii) v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 
subjektů (např. restaurací a jiných stravovacích zařízení) a půjde-li o 
potraviny určené k přímé spotřebě podle § 1 vyhlášky MZČR 
296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky 
rizikových skupin potravin. 
 
Smluvní povinnost 
Dále se zavádí povinnost zaměstnavatele, aby zajistil, že omezení 
uvedená v předchozích dvou odstavcích budou účinná, a to tak, že 
zaměstnavatel bude mít s vydavatelem specifického platebního 
prostředku uzavřenou písemnou smlouvu nebo bude schopen jinak 
doložit, že se vydavatel specifického platebního prostředku 
zaměstnavateli zavázal, že jím vydávané specifické platební prostředky 
budou u jejich příjemců uplatnitelné pouze v souladu se zákonnými 
podmínkami. Povinnost smluvní sítě je skutečností, která vyplývá i 
z evropské legislativy, kdy je smluvní síť zárukou účelovosti užití 
daného specifického platebního prostředku.  
 
tato připomínka je zásadní 
_______________________ 
1 Článek 1 bod 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní 
platební transakce 
2 § 1 vyhlášky MZČR 296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr 
epidemiologicky rizikových skupin potravin. 

34. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

3. Z Navrhujeme do návrhu doplnit následující body: 
1. Navrhujeme v § 6 odst. 9 písm. d) se doplňuje bod 4., který zní: 
„příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo 
knih, kde reklama přesahuje 50% plochy,“. 
2. Navrhujeme v § 25 odst. 1 písm. h) bod 1. se „a“ nahrazuje čárkou a 
na konci textu se čárka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se věta 

Nevyhověno. 
Navrhované opatření představuje úzce selektivní výjimku (jsou 
zahrnuty pouze tištěné knihy). Návrh je odůvodňován žádoucí 
podporou „kulturního povědomí, rozvoje praktických dovedností, 
odborných a osobních znalostí zaměstnanců, resp. obyvatel“. Zákon o 
daních z příjmů v tomto směru v § 6 odst. 9 písm. d) mimo jiné od daně 
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„tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, kde 
reklama přesahuje 50% plochy,“. 
Odůvodnění: 
Předmětem navrhované právní úpravy je rozšíření okruhu nepeněžních 
plněníposkytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho 
rodinnému příslušníku o příspěvek na knihy. Za knihy jsou považovány 
tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knihy, kde 
reklama přesahuje 50% plochy. Cílem návrhu a limitované definice 
pojmu „knihy“ je zamezit možnému zneužívání poskytování benefitu 
ve formě nepeněžního plnění zaměstnancům a využití obdobné 
podpory tištěných knih jako v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. 
V souladu s platným zněnímzákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(dále „zákon o daních z příjmů“) mohou zaměstnavatelé poskytovat 
zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníku z fondu kulturních a 
sociálních potřeb (dále také „FKSP“),ze sociálního fondu, ze zisku 
(příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou 
výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, celou řadu 
nepeněžních plnění dle § 6 odst. 9 písm. d), které je možno osvobodit 
od daně z příjmů fyzických osob. 
Navrhovaná změna zákona staví na roveň příspěvek na knihy 
s příspěvkem na kulturní nebo sportovní akce, jelikož lze konstatovat, 
že četba knih může přinášet čtenáři obdobný kulturní zážitek jako 
napříkladnávštěva kulturní akce.Dále konstatujeme, že z pohledu 
zaměstnavatele i státuje žádoucí podpora kulturního povědomí, rozvoje 
praktických dovedností, odborných a osobních znalostí zaměstnanců, 
resp. obyvatel. Současně je také z dlouhodobého hlediska velmi 
přínosná nepřímá podpora knih ve formě daňových úlev. 
Dále navrhovaná úprava umožní zaměstnavateliposkytnout 
zaměstnanci nepeněžní plnění ve formě příspěvku na vzdělání a 
odbornou literaturu poskytnutou mimo vzdělávací zařízení či mimo 
rámec odborného rozvoje zaměstnanců. 
Příspěvek zaměstnavatele na knihy je navrhován jako daňově 
neuznatelný náklad zaměstnavatele ve smyslu §25 odst. 1 písm. h) 
zákona o daních z příjmů, tzn., tento příspěvek na knihy by měl mít 
stejný daňový režim jako jiná nepeněžní plnění poskytovaná 
zaměstnavatelem zaměstnanci uvedená v §6 odst. 9 písm. d) zákona o 
daních z příjmů. Daňová neuznatelnost nákladů vynaložených 
zaměstnavatelem na příspěvek na knihy dle navrhované úpravy se 
nevztahuje na náklady vynaložené zaměstnavatelem na knihy hrazené 
zaměstnavatelem v rámci vytváření pracovních podmínek pro výkon 
práce nebo v rámci odborného rozvoje zaměstnanců související 
s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo v rámci rekvalifikace 
zaměstnanců.   

z příjmů na straně zaměstnanců osvobozuje také nepeněžní plnění ze 
zákonem vyjmenovaných zdrojů na použití knihovny zaměstnavatele (§ 
6 odst. 9 písm. d) bod 3. zákona o daních z příjmů). 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 
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tato připomínka je zásadní 

34. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

4. D Navrhujeme v § 6 odst. 12 vypustit text: 
„Zaměstnancem, u kterého povinnost platit povinné pojistné 
zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměstnanec, u něhož se odvod 
povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo 
zaměstnanec, na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné 
zahraniční pojištění stejného druhu.“. 
Odůvodnění: 
Bez vypuštění této věty bude sporné, zda vůbec lze zvyšovat základ 
daně i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné 
zaměstnavatel nemá (tedy např. u zaměstnance s příjmem z DPP do 
10 000 Kč). Není však úplně jasné, jak zákonodárce zamýšlel stanovení 
superhrubé mzdy v případě příjmů osvobozených od odvodu 
pojistného. Nemělo by však vadit, kdyby zvyšování daňového základu 
nebylo vázáno na skutečný odvod pojistného zaměstnavatele, ale bylo 
dopočteno příslušnou sazbou tak, jak je tomu nyní u zahraničních 
příjmů nebo zahraničního pojištění. 
tato připomínka je doporučující 

Nevyhověno. 
Pro účely základu daně (tzv. superhrubá mzda) se hrubé příjmy 
zaměstnance zvyšují o povinné pojistné, které se z těchto příjmů platí 
podle tuzemských právních předpisů. Pokud se toto pojistné neplatí, tak 
se tyto příjmy na tzv. superhrubou mzdu nezvyšují. Toto platí i 
v případě zaměstnanců spadajících do zahraničního povinného 
pojistného systému. 
 
 

34. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

5. Z Navrhujeme, aby § 19b odst. 1 písm. d) zněl takto: 
„d) příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud tento příjem vznikl 
u veřejně prospěšného poplatníka nebo pokud v úhrnu příjmy z tohoto 
majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím 
období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 
100000 Kč u 
1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce, 
2. vypůjčitele při výpůjčce a 
3. výprosníka při výprose, “ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme osvobození majetkového prospěchu veřejně prospěšného 
poplatníka bez limitu.  
Veřejně prospěšní poplatníci, ať již jde o nestátní (spolky, obecně 
prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace,….) a nebo státní 
(příspěvkové organizace) organizace, mají velmi často ve výpůjčce 
nemovitost (často jde o výpůjčku od státní rozpočtové organizace, 
přičemž u příspěvkových organizací nejde o svěření majetku), ve které 
poskytují své služby. Stávající ustanovení je nutí vyčíslit výši 
majetkového prospěchu, což není u nemovitostí jednoduchá záležitost – 
organizace je na to nucena vynakládat čas a peníze. 
Když nakonec výši majetkového prospěchu vyčíslí, stanoví jakou část 
využívá organizace pro činnosti dle §15 odst. 1 nebo §20 odst. 8 a tuto 
výši majetkového prospěchu osvobodí dle §19b odst. 2 b). Zbytek 
majetkového prospěchu, který se vztahuje např. u školy k pronájmu 
tělocvičny nebo obecně k pronájmu části budovy či vykonávání jiných 

Vyhověno částečně.  
Bezúplatné příjmy krajů, obcí, dobrovolné svazky a případně další 
veřejně prospěšní poplatníci budou osvobozeny od daně tak, jak tomu 
bylo u daně darovací v 20 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 357/1992 Sb., 
a to doplněním do § 19b odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů jako 
nové body 3 a 4. 
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podnikatelských aktivit v dané nemovitosti, následně promítne do 
základu daně v souladu s §23 odst. 3 a) bod 16. (navýší základ daně), 
současně ale o tuto částku základ daně sníží dle §23 odst. 3 c) bod 8, 
protože bezúplatný příjem je použit k dosažení, zajištění a udržení 
příjmů. Případů, kdy majetkový prospěch veřejně prospěšný poplatník 
neosvobodí dle §19b odst. 2 b) ani o něj nesníží základ daně dle §23 
odst. 3 c) bod 8, je minimum.  
V naprosté většině případů tedy majetkový prospěch u veřejně 
prospěšných poplatníků stejně nebude součástí základu daně, protože 
bude osvobozen nebo o něj bude snížen základ daně. Není tedy důvod 
nutit veřejně prospěšné poplatníky vynakládat náklady na vyčíslení 
majetkového prospěchu a komplikovat jim postup zjištění základu 
daně, a proto navrhujeme osvobození majetkového prospěchu pro 
veřejně prospěšné poplatníky bez limitu. 
tato připomínka je zásadní 

34. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

6. Z Navrhujeme v § 20 odst. 7 vypustit text: 
„ , poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, “ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme umožnit snížení základu daně i veřejně prospěšným 
poplatníkům, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb.  
Je mnoho neziskových organizací, které poskytují zdravotní služby 
jakou svou minoritní činnost, například doplňkovou k sociálním 
službám (jako domácí péče apod.), a tyto organizace jsou pak proti 
organizacím, které poskytují sociální služby, znevýhodněné. Neziskové 
organizace ať už mají jakoukoliv právní formu, jsou omezené použitím 
zisku, který mohou využít pouze na podporu své hlavní činnosti. Není 
důvod dávat jim další omezení, které pak znevýhodňují neziskové 
organizace držící oprávnění k poskytování zdravotních služeb proti 
jiným neziskovým organizacím, které poskytovatelem zdravotních 
služeb nejsou, i když často jejich činnost není příliš odlišná (např. 
poskytují jako svou majoritní hlavní činnost sociální služby). 
tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
Důvodová zpráva k zákonu č. 267/2014 Sb., kterým se od 1. 1. 2015 
změnil zákon o daních z příjmů, uvádí, že šlo zejména o 
terminologickou změnu a poskytovatel sociálních služeb, který 
současně poskytuje zdravotní služby bez oprávnění, není považován za 
poskytovatele zdravotních služeb. Poskytování zdravotnických služeb 
je pro tyto poplatníky doplňkovou činností, z níž dosahované příjmy 
jsou zanedbatelné a proto ustanovení § 20 odst. 7 nezakládá nerovné 
podmínky v porovnání s poskytovateli zdravotních služeb na základě 
oprávnění, kde naopak příjmy z těchto činností výrazně převažují. 
Poskytovatel zdravotních služeb s oprávněním je veřejně prospěšným 
poplatníkem (VPP) s tzv. široký základ daně,  který má předmětem 
daně všechny příjmy (s výjimkou investičních dotací), k nimž pak může 
uplatňovat související výdaje. A dále na rozdíl od VPP s tzv. úzkým 
základem daně, má možnost kompenzace případných ztrát. Proto je mu 
institut odpočtu dle § 20 odst. 7 odejmut. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 

34. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

7. Z Navrhujeme v § 20 odst. 7 vypustit text: 
„ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané 
příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně 
následujících zdaňovacích obdobích. Obecně prospěšná společnost 
a ústav musí prostředky získané touto úsporou použít“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme sjednotit a zjednodušit jak z pohledu uplatnění tak z 
pohledu kontroly pravidlo pro využití daňové úspory.  
Navrhujeme upravit historické ustanovení vztahující se na poplatníky s 
úzkým základem daně, které jim dává podmínku využít získanou 
daňovou úsporu na krytí nákladů v činnostech, z nichž příjmy nejsou 

Vyhověno.  
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předmětem daně, tj. v nepodnikatelských ztrátových činnostech. 
Nezisková organizace, která je profesionálně řízena (zejména jde o 
organizace poskytující služby), sestavuje svůj rozpočet na nulu, nikoliv 
ztrátový, nechce se zadlužit. Je mnoho organizací, které mají pouze 
jednu hlavní činnost, kterou dosahují plnění svého poslání a 
dlouhodobě je jejich hospodaření nulové. To ale v praxi znamená, že 
vykazují každoročně zisk ve výši např. 500 Kč nebo doslova pár korun. 
Nemluvě o příspěvkových organizacích, které ze své přirozenosti (dle 
zákonné úpravy) hospodaří „na nulu“ (nikoliv ztrátově). 
Zákon takto nutí organizace k tomu, aby generovaly dodatečné náklady 
a vykázaly ztrátu, aby mohly splnit podmínku využití daňové úspory. 
Jaký je pro to důvod? Cílem ustanovení je přece to, aby neziskové 
organizace pokračovaly ve své nepodnikatelské činnosti kvůli které 
byly založeny a aby daňovou úsporu využily na krytí nákladů v těchto 
činnostech, tj. aby  nevyužily úsporu a s nepodnikatelskou činností 
neskončily. Je pak pro všechny organizace mnohem pochopitelnější a 
jednodušší, pokud pro všechny bude platit stejné pravidlo, že získanou 
daňovou úsporu organizace využije na krytí nákladů v 
nepodnikatelských činnostech v následujícím jednom roce. Splní to 
100% cíl a záměr a bude to jednodušší jak pro pochopení na straně 
neziskových organizací, tak pro kontrolu ze strany správce daně. 
Vykázání dostatečných nákladů v nepodnikatelské činnosti v 
následujícím jednom roce nejlépe prokáže, že organizace nadále 
pokračuje ve své nepodnikatelské činnosti  a „daňovou úsporu si 
zaslouží“.  
tato připomínka je zásadní 

34. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

8. Z Navrhujeme, aby § 23 odst. 3 písm. c) bod 8. zněl takto: 
„hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen 
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 
3 písm. a) bodu 15, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně 
osvobozené nebo je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění 
a udržení příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 
tohoto zákona,a o bezúplatném příjmu nebylo účtováno v nákladech. “ 
Odůvodnění: 
Návrh postihuje situaci, kdy veřejně prospěšný poplatník s „úzkým 
základem daně“ použije např. bezúplatný příjem z titulu výpůjčky 
(výprosy), zápůjčky současně k dosažení, zajištění a udržení příjmů 
(výnosů): 

• které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené 
(použije se §23/3-a)-16. zákona a pak se použije §23/3-c)-8. 
zákona) 

• které jsou předmětem daně a jsou od daně osvobozené 
(nepoužije se §23/3-a)-16. zákona a pak se nepoužije §23/3-c)-

Vysvětleno. 
V tomto případě nebude ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 (resp. 
15) zákona o daních z příjmů aplikováno. 
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8. zákona) 
• které nejsou předmětem daně (podle stávajícího právního 

režimu se použije §23/3-a)-16. zákona, ale pak nelze použít 
§23/3-c)-8. zákona; fakticky nastane stav, kdy příjmy ze 
ztrátové jednotlivé činnosti nejsou předmětem daně, ale 
související bezúplatný příjem se „zdaní“) 

tato připomínka je zásadní 
34. Unie 

zaměstnavatelských 
svazů České 

republiky 

9. Z Navrhujeme do § 23 odst. 4 písm. e) doplnit bod 3., který zní takto: 
„3.  zaúčtované do příjmů (výnosů) u poplatníka uvedeného v 
§18a, odst. 5) tohoto zákona, pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) 
neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). “ 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení postihuje situaci, kdy veřejně prospěšný poplatník 
s tzv. „širokým základem daně“ obdrží např. dotaci, která je účelově 
vázána na výdaje (náklady) neuznané jako výdaje (náklady) na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů (např. účetní odpisy, účetní odpis 
pohledávek, účetní opravné položky, účetní rezervy, výdaje na 
reprezentaci, výdaje na členské příspěvky v tuzemských nebo 
mezinárodních organizacích) a při neexistenci tohoto navrhovaného 
řešení by poplatník tuto dotaci zdanil. 
tato připomínka je zásadní 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod 62 v čl. I návrhu zákona byl vypuštěn z důvodu 
nutnosti podrobnější analýzy situací, které mají či nemají být § 23 odst. 
4 písm. e) zákona o daních z příjmů pokryty, a s tím souvisejících 
navazujících úprav v zákoně o daních z příjmů. Tato problematika však 
bude řešena v některé z další novel zákona o daních z příjmů. 
 

34. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

10. Z Navrhujeme, aby nově vkládané písmeno d) v § 28 odst. 1 znělo takto: 
„d) příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem u hmotného majetku předaného zřizovatelem 
k hospodařenípokud tak rozhodne zřizovatel, “ 
Odůvodnění: 
S ohledem na ustanovení §27/2-e, f) zákona č. 250/2000 Sb. 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozhoduje zřizovatel o 
vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem 
mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena. Pod tímto právem by 
mělo být zahrnuto i „právo k daňovému odpisování“. 
tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
V rámci připomínkového řízení byla zvažována otázka, zda nově 
umožněný režim pro předmětné příspěvkové organizace podmiňovat 
ještě explicitně  rozhodnutím/ souhlasem zřizovatele, a to zejména 
z důvodu zabránění zahájení duplicitního odpisování (byť je uplatnění 
takového duplicitního odpisu z dikce § 28 odst. 1 ZDP vyloučeno). 
Byla posuzována efektivita takového případného souhlasu, tj. zda 
mohou vzniknout situace, kdy by bylo zájmem zřizovatele, aby daný 
svěřený majetek příspěvkové organizaci (za podmínek definovaných 
v zákoně o dani z příjmů) daňově neodepisovala. Ze získaných 
poznatků z diskuze se Svazem měst a obcí a odborem územních 
rozpočtů Ministerstva financí plyne, že by obce dávaly hromadně 
souhlas s tímto daňovým odepisováním, a tím se jeví tento akt 
zbytečný. Pokud by měl být předmětný souhlas poskytnut, tak stejně by 
se tak nečinilo pro jednotlivý případ v případě příspěvkových 
organizací (je třeba si uvědomit, že to má pokrýt jak případy týkající se 
přímo majetku zřizovatele předaného, tak i nakoupeného v průběhu 
činnosti do vlastnictví zřizovatele), ale přímo ve zřizovací listině jako 
generální souhlas (v části týkající se vymezení práv ke svěřenému 
majetku). Takže pokud se zde bude souhlas požadovat, znamenalo by to 
v praxi ještě před účinností novely hromadné předělávání zřizovacích 
listin, což lze pokládat za nadbytečnou administrativu.   
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U dobrovolných svazků obcí, u kterých bude nově též připuštěno 
daňově odpisovat majek vložený členskými obcemi, by situace  s 
 podmínkou souhlasu mohla znamenat zmatek – příklad: tři členové  
DSO (např. kanalizace) – všichni tam vkládají majetek, z nich jeden 
nevysloví souhlas s odepisováním a dva to udělají (nehodnotíme proč se 
chovali rozdílně, ale prostě se tak stane). Na straně DSO může 
vzniknout zmatek – co se daňově odepisuje a co nikoliv.  
  
Z výše uvedených důvodů bylo od podmínky explicitního souhlasu 
zřizovatele upuštěno.  
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 

34. Unie 
zaměstnavatelských 

svazů České 
republiky 

11. Z Uplatňujeme zásadní připomínku k záměru odejmutí daňové 
podpory doplňkovému penzijnímu spoření v případě čerpání 
částečného odbytného. 
  
Odůvodnění: 
     Návrh směřuje proti nedávno zákonem přijatému motivačnímu 
opatření na podporu spoření nezletilým účastníkům, v důsledku 
odstranění minimální věkové hranice v doplňkovém penzijním spoření 
a v tomto smyslu je nekoncepční, protože demotivující. 
Čerpání zákonem nově zavedené dávky – částečného odbytného – je 
legální možností pro úzce vymezenou, specifickou skupinu účastníků, 
tj. nezletilých při dosažení věku 18 let, za předem vymezených 
přísných podmínek (min. doba spoření, věková hranice, omezená 
částka výběru jediná příležitost). Není proto důvod takové chování 
účastníka daňově sankcionovat. 
      Srovnání se stavem v soukromém životním pojištění, který vedl k 
zavedení podmínek daňového režimu, které mají být nyní mechanicky 
převzaty i pro doplňkové penzijní spoření, proto jistě neobstojí. 
V životním pojištění mohlo docházet ke zneužívání daňových 
zvýhodnění v případech, kdy např. zaměstnavatel část mzdy poskytoval 
zaměstnanci formou příspěvků na životní pojištění, které potom 
zaměstnanec čerpal formou mimořádného výběru prostředků ze 
smlouvy s pojišťovnou. 
  
     V případě částečného odbytného v doplňkovém penzijním spoření je 
třeba dále vzít v úvahu, že účastník do 18 let věku těžko bude pobírat 
příspěvek zaměstnavatele, takže nebude důvod, aby do budoucna mu 
daňové zvýhodnění takového příspěvku bylo odpíráno, ani nebude 
třeba osvobozené příspěvky zaměstnavatele dodaňovat, vzhledem 
k tomu, že i kdyby je nezl. účastník výjimečně (pouze po dobu 
maximálně tří let, ve věkové kategorii 15-18 let) pobíral, příspěvky 
zaměstnavatele nejsou předmětem výplaty v rámci částečného 

Nevyhověno.  
Připuštění odchýlení se od všeobecného principu ponechání veškerých 
„naspořených“ prostředků na stáří a postihu všech předčasných výběrů 
také představuje významný precedent pro ostatní nastavené formy 
spoření na stáří, které navíc v minulé době, především v oblasti 
soukromého životního spoření, prošly zpřísňující úpravou při porušení 
těchto uvedených základních principů. 
 
Připomínkové místo po projednání připomínky netrvá připomínce. 
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odbytného, ale dále budou ponechány svému účelu na individuálním 
účtu účastníka. Obdobně platí o dodatečném zdanění příspěvků 
účastníka, o které mu byl snížen základ daně, neboť za nezletilého 
účastníka budou příspěvky hrazeny 3. osobou (rodiče, prarodiče) a 
v takový případech plátce příspěvků, nemůže uplatňovat slevu na dani, 
resp. odpočet ze svého daňového základu. Výplatou částečného 
odbytného smlouva o doplňkovém penzijním spoření 
nezaniká,  převažující většina prostředků  - 2/3 prostředků zaplacených 
za  nezl. účastníka rodiči nebo jinou osobou, 100% sumy státních 
příspěvků a eventuálních příspěvků zaměstnavatele - zůstává 
dlouhodobou úsporou ve správě penzijní společnosti, a lze důvodně 
předpokládat, že za těchto podmínek účastník, který dosáhl zletilosti, 
bude sám pokračovat ve spoření. 
      Shora uvedená argumentace svědčí o tom, že částečné odbytné 
v doplňkovém penzijním spoření je konstruováno tak, že 
případnou možnost zneužití daňových zvýhodnění eliminuje. Opatření 
uvedená v návrhu zákona ve vztahu k částečnému odbytnému z těchto 
důvodů považujeme za nedůvodná a bezúčelná. 

35. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

1. Z Uplatňuji připomínku k návrhu ustanovení § 52 odst. 6 daňového řádu, 
které je navrhováno v tomto znění: „Povinnost mlčenlivosti se 
nevztahuje na informace získané při správě daní zveřejňované při 
plnění informační povinnosti poskytovatele veřejné podpory nebo 
podpory malého rozsahu podle jiného zákona nebo přímo použitelného 
předpisu Evropské unie.“ Vzhledem k tomu, že návrh změny tohoto 
ustanovení má pokrýt plnění tzv. povinnost transparentnosti, jak 
vyplývá i z důvodové zprávy, mám za to, že zveřejňování informací 
nevyplývá pouze z přímo použitelných předpisů Evropské unie, ale 
bude vyplývat i z individuálních právních aktů Evropské komise, a to 
z rozhodnutí Evropské komise, v rámci kterého Evropská komise 
posoudí, že jsou splněny podmínky slučitelnosti. Podmínky 
slučitelnosti stejně jako plnění povinnosti transparentnosti jsou 
stanoveny i v pokynech/sděleních Evropské komise, které nejsou přímo 
závazné. Rozhodnutí Evropské komise je vydáno na základě Nařízení 
Rady č. 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Tento přímo aplikovatelný předpis zakotvuje mimo jiné pravidla pro 
oznamovací řízení, kdy jeho článek 4 se týká předběžné posouzení 
oznámení a rozhodnutí Komise, není zde ovšem zakotvena povinnost 
transparentnosti. Považuji za nutné doplnit textu o „rozhodnutí 
Evropské komise“, které by mělo závazným způsobem ukládat 
poskytovateli plnit povinnost transparentnosti. Navrhuje tedy 
následující znění „(6) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na 
informace získané při správě daní zveřejňované při plnění informační 
povinnosti poskytovatele veřejné podpory nebo podpory malého 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
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rozsahu podle jiného zákona nebo přímo použitelného předpisu 
Evropské unie nebo rozhodnutí Evropské komise.“ 

  Upozorňuji na to, že v důvodové zprávě v části týkající se § 52 
odst. 6 daňového řádu je v druhém odstavci chybně uveden odkaz na 
zákon č. 215/2004 Sb., kdy místo § 2 písm. a) má být uveden § 2 písm. 
c), který vymezuje, kdo je poskytovatelem. 
Tato připomínka je zásadní. 

35. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

2. Z Dále uplatňuji připomínku k návrhu ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) 
daňového řádu, který vyjmenovává subjekty, vůči kterým nedojde 
k porušení mlčenlivosti, poskytne-li správce daně informace získané při 
správě daní. Pod písmenem b) tohoto ustanovení dochází k nahrazení 
„Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže“ spojením „koordinační 
orgán veřejné podpory“ s odůvodněním, že z důvodu nadčasovosti je 
zvolena obecná formulace tak, aby v případě budoucího rozšíření 
okruhu koordinačních orgánů veřejné podpory nebylo nutné dané 
ustanovení znovu novelizovat. Z obecné formulace však není bez 
dalšího zřejmé, kdo tento koordinační orgán představuje. Navrhovaná 
úprava by měla odpovídat legislativnímu stavu, který má oporu 
v zákoně č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, kdy v § 2 
písm. g) tohoto zákona je definováno, kdo je koordinačním orgánem. 
Vzhledem k tomu, že ze zákona č. 215/2004 Sb., vyplývá, že 
koordinačním orgánem je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a 
Ministerstvo zemědělství navrhuji do § 53 odst. 1 písm. b) za slovo 
„soutěže“ doplnit slova „nebo Ministerstvu zemědělství. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Odkaz na koordinační orgán představuje nadčasovou a obecnou 
formulaci, přičemž určení tohoto orgánu je v kontextu zákona 
č. 215/2004 Sb. nepochybné. Informační roli ostatně plní důvodová 
zpráva. S ohledem na to, že pojem „koordinační orgán veřejné 
podpory“ je definován v § 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Sb., toliko pro 
účely daného zákona, bude do textu navrženého ustanovení přidán 
normativní odkaz v tomto znění: „podle zákona upravujícího některé 
vztahy v oblasti veřejné podpory“. 
 

35. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

3. D Uplatňuji také připomínku k návrhu ustanovení § 156 odst. 6 daňového 
řádu, v následujícím znění: „(6) Na žádost daňového subjektu může 
správce daně změnit stanovenou dobu posečkání nebo změnit anebo 
doplnit další podmínky, na které je posečkání vázáno; při tom není 
vázán návrhem daňového subjektu.“ Již v minulosti bylo 
doporučováno, aby u institutu posečkání byla dodržována doporučení 
Evropské komise tak, aby nedocházelo k naplnění znaků veřejné 
podpory, které vyplývají z článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Jedná se o omezení značné diskrece správních orgánů, 
aplikace transparentního postupu, rozhodování dle objektivních kritérií 
spolu s odůvodněním a možnost opravného prostředku proti rozhodnutí 
správního orgánu. Cílem je zajištění takového postupu, který je 
uplatňován bez rozdílu na všechny subjekty za stejných podmínek. 
Takový postup měl být zajištěn pokynem k aplikaci § 156. Stejný 
způsob úpravy postupu doporučuji i pro nově navrhovaný odst. 6, aby 
nedocházelo k poskytnutí výhody jen některým daňovým subjektům, 
ale všem za stejných podmínek na základě obecného systému pro 
posuzování těchto případů. 

Vyhověno. 
Pokyn k aplikaci § 156 zajišťuje aplikaci stejných podmínek a rovného 
přístupu pro všechny subjekty. Tento pokyn se bude vztahovat i na 
nový odstavec 6 § 156 daňového řádu. 
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Tato připomínka je doporučující.    
36. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 
1. D K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

V části I bod 8 se odstavec druhý zrušuje. 
Odůvodnění: 
Hodnocení souladu s jakýmkoli jiným předpisem, než je předpis 
měněný, do této části důvodové zprávy nepatří. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena v souladu s připomínkou. 

36. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

2. D K jednotlivým ustanovením 
Název předlohy zní „ZÁKON ze dne … 2016, kterým se mění některé 
zákony o daních a poplatcích“ 
Odůvodnění: 
Doporučujeme název změnit, neboť původně zvolený název je ve vztahu 
k obsahu předlohy příliš neurčitý. 

Vysvětleno. 
Současný název materiálu je dostatečně určitý, neboť pokud hovoří o 
změně některých zákonů v oblasti daní je v této souvislosti třeba 
vycházet z pojmu daň v širším slova smyslu. V širším slova smyslu 
totiž daň zahrnuje nejen všechny daně, ale i poplatky, cla a jiná 
obdobná peněžitá plnění. Proto není nutné název materiálu dále 
zpřesňovat. 

37. Asociace 
družstevních záložen 

1. D přestože jsme plánovali níže navrhovanou změnu nejprve projednat se 
zástupci MF ČR, nepodařilo se nám do dnešního dne plánované jednání 
uskutečnit. Jelikož však zákon č.593/1992 Sb. je jedním z dotčených 
předpisů v předkládaném daňovém  balíčku, dovolujeme si touto cestou 
v rámci připomínkového řízení navrhnout níže uvedenou změnu jeho 
ustanovení. 
S ohledem na fakt, že přijímání vkladů a poskytování úvěrů je v 
souladu s §1 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech, základní činností družstevních záložen - stejně jako je tomu 
dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona Č. 21/1992 Sb., o bankách, 
považujeme ustanovení § 5a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 
zjištění základu daně z příjmů, za ustanovení, které má diskriminační 
charakter. 
Domníváme se, že by bylo v tomto ohledu vhodné uvedenou 
disproporcí zrušit. De facto na základě jeho aplikace dle našeho názoru 
dochází k znevýhodnění družstevních záložen v oblasti úvěrové 
činnosti. 
 
Principiálně jde o to, že podle §5 odst. 2 zák. č.593/1992 Sb. může 
banka zohlednit až 2% z průměrných nepromlčených pohledávek 
viz citace zákona níže. 
Podobná diskrepance platí i pro tvorbu rezerv. 
 
(2) Celková výše tvorby za zdaňovací období 
a) opravných položek podle odstavce 1 písm. aj nesmí přesáhnout výši 
2 % ze základu, kterým je průměrný stav rozvahové hodnoty 
nepromlčených pohledávek z úvěrů vzniklých z titulu jistiny a úroku v 
ocenění nesniženém o opravné položky a rezervy již vytvořené a 
sníženém o tu část průměrného stavu rozvahové hodnoty 
nepromlčených pohledávek z úvěrů, která je zajištěna přijatými 
bankovními zárukami nebo pojištěna, 

Nevyhověno. 
Jedná se o návrh zásadní úpravy zákona o rezervách, která nemůže být 
realizována v této novele. K rozhodnutí o možné realizovatelnosti dané 
úpravy je nutné provést detailní analýzu dopadů navrhované změny a 
případný návrh nové úpravy musí projít řádným připomínkovým 
řízením. 
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b) rezerv podle odstavce 1 písm. b) nesmí přesáhnout výši 2 % 
průměrného stavu poskytnutých bankovních záruk za úvěry poskytnuté 
bankami. 
Opravné položky musí být vždy přiřazeny k jednotlivým pohledávkám, 
rezervy k jednotlivým zárukám. Průměrné stavy se počítají z měsíčních 
zůstatků k poslednímu dni v měsíci a zůstatku k 1. lednu příslušného 
zdaňovacího období.  
 
Spořitelní družstva nemohou postupovat podle § 5 zák. č.593/1992 
Sb., ale postupují dle § 5a zákona, který stanovuje: 
- v odst. I, že se jedná o opravné položky k pohledávkám pouze za 
FYZICKÝMI osobami (tzn. ustanovení tohoto § nelze nijak použít 
pro opravné položky pohledávkám vůči právnickým osobám)  
- V odst. 3 písm. a), že se výpočtu základu pro průměrnou 
rozvahovou hodnotu nezapočítávají pohledávky přesahující 
1.500.000 Kč. 
- v odst. 4 - celková výše tvorby daňově uznatelných rezerv nesmí 
přesáhnout 1,5 % z vypočteného základu. 
Nejjednodušší by dle našeho názoru bylo zahrnutí spořitelních družstev 
do § 5 Bankovní rezervy a opravné položky. Jinak totiž dle § 5a 
záložny nemohou tvořit daňově uznatelné opravné položky k 
pohledávkám za právnickými osobami a k pohledávkám 
přesahujícím 1,5 mil. Kč. (tato omezení v § 5 pro banky nejsou). 
 
§5a 
(1) jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) 
mohou spořitelní a úvěrní družstva6a) a ostatní finanční instituce 
vytvářet ve zdaňovacím období opravné položky k nepromlčeným 
pohledávkám vzniklým z úvěrů, včetně souvisejícího příslušenství, 
poskytnutých těmito subjekty fyzickým osobám s bydlištěm na území 
členského státu Evropské unie. Úvěrem se pro účely tohoto ustanovení 
rozumí úvěr podle zákona upravujícího spořitelní a úvěrní družstva u 
spořitelního a úvěrního družstva a spotřebitelský úvěr podle zákona 
upravujícího spotřebitelský úvěr u ostatní finanční instituce. Opravné 
položky nelze vytvářet u 
a) pohledávek vzniklých mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně 
o daních z příjmů, 
b) pohledávek nabytých postoupením, 
c) pohledávek vzniklých na základě novace nebo narovnání. Opravné 
položky nelze vytvářet v tom zdaňovacím období, v němž dojde ke 
vstupu do likvidace nebo k prohlášení 
konkursu, a dále v průběhu likvidace a v průběhu insolvenčního řízení 
v době trvání účinků prohlášení konkursu. 
… 
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(3) Opravné položky se tvoří k základu, kterým je průměrný stav 
rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů bez 
příslušenství v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené. Do 
tohoto základu se nezapočítávají částky: 
a) pohledávek přesahující 1500000 Kč u jednotlivého úvěru, 
b) pohledávek vzniklých mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně 
o daních z příjmů, 
c) pohledávek nabytých postoupením, 
d) pohledávek vzniklých na základě novace nebo narovnání, 
e) pohledávek, k nimž byly ve zdaňovacím období vytvořeny opravné 
položky podle odstavce 5. Průměrný stav se počítá z měsíčních zůstatků 
k poslednímu dni v měsíci a zůstatku k prvnímu dni příslušného 
zdaňovacího období. 
 
(4) Celková výše tvorby opravných položek podle odstavce 3 za 
zdaňovací období nesmí 
přesáhnout: 
a) 1,5 % ze základu podle odstavce 3, a to u spořitelních a úvěrních 
družstev, a u těch ostatních finančních instituci,. u nichž výše 
základního kapitálu k poslednímu dni 
zdaňovacího období činí alespoň 20 000 000 Kč... 
 
Navrhujeme tedy do §5 doplnit nový odstavec 8: 
(8) Ustanovení §5 se vztahuje rovněž na tvorbu opravných položek 
k úvěrům poskytovaným spořitelními a úvěrními družstvy. Úvěrem se 
pro účely tohoto ustanovení rozumí úvěr podle zákona upravujícího 
spořitelní a úvěrní družstva u spořitelního a úvěrního družstva. 
v § 5a se text "spořitelní a úvěrní družstva a" a "úvěr podle zákona 
upravujícího spořitelní a úvěrní družstva u spořitelního a úvěrního 
družstva a" vypouští. 
 
Nové znění §5a odst. 1 po úpravě: 
§5a 
(1) jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení piWmľí1) 
mohou ostatní finanční instituce vytvářet ve zdaňovacím období 
opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vzniklým z úvěrů, 
včetně souvisejícího přísluššenství, poskytnutých těmito subjekty 
fyzickým osobám s bydlištěm na území členského státu Evropské 
linie, Úvěrem se pro účely tohoto ustanovení rozumí spotřebitelský 
úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr u ostatní finanční 
instituce. Opravné položky nelze vytvářet u 
a) pohledávek vzniklých mezi spojenými osobami vymezenými v 
zákoně o daních z příjmů, 
b) pohledávek nabytých postoupením, 
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c) pohledávek vzniklých na základě novace nebo narovnání. 
Opravné položky nelze vytvářet v tom zdaňovacím období, v němž 
dojde ke vstupu do likvidace nebo k prohlášení konkursu, a dále v 
průběhu likvidace a v průběhu insolvenčního řízení v době trvání 
účinků prohláššeni konkursu . 
 
V § 5a odst. 4 se ustanovení písm. a) vypouští. Písm. b) a c) se 
nadále označují jako a) a b). 
 
Nové znění §5a odst. 4 po úpravě: 
(4) Celková výše tvorby nesmí přesáhnout  
a) 0)6 % ze základu podle odstavce 3, a to u ostatních finančních 
instituci, u nichž výše základního kapitálu k poslednímu dni 
zdaňovacího období činí alespoň 10 000 000 Kč) 
b) 0)2 % ze základu podle odstavce 3) a to u ostatních finančních 
instituci, u nichž výše základního kapitálu k poslednímu dni 
zdaňovacího období činí alespoň 2 000 000 Kč. 

38. Asociace penzijních 
společností ČR 

1. Z Uplatňujeme zásadní připomínku k záměru odejmutí daňové 
podpory doplňkovému penzijnímu spoření v případě čerpání 
částečného odbytného. 
 
Návrh směřuje proti nedávno zákonem přijatému motivačnímu 
opatření na podporu spoření nezletilým účastníkům, v důsledku 
odstranění minimální věkové hranice v doplňkovém penzijním spoření 
a v tomto smyslu je nekoncepční, protože demotivující. Čerpání 
zákonem nově zavedené dávky – částečného odbytného – je legální 
možností pro úzce vymezenou, specifickou skupinu účastníků, tj. 
nezletilých při dosažení věku 18 let, za předem vymezených 
přísných podmínek (min. doba spoření, věková hranice, omezená 
částka výběru, jediná příležitost). Není proto důvod takové chování 
účastníka daňově sankcionovat. 
 
Srovnání se stavem v soukromém životním pojištění, který vedl k 
zavedení podmínek daňového režimu, které mají být nyní mechanicky 
převzaty i pro doplňkové penzijní spoření, proto jistě neobstojí. 
V životním pojištění mohlo docházet ke zneužívání daňových 
zvýhodnění v případech, kdy např. zaměstnavatel část mzdy poskytoval 
zaměstnanci formou příspěvků na životní pojištění, které potom 
zaměstnanec čerpal formou mimořádného výběru prostředků ze 
smlouvy s pojišťovnou.  
 
V případě částečného odbytného v doplňkovém penzijním spoření je 
třeba dále vzít v úvahu, že účastník do 18 let věku těžko bude pobírat 
příspěvek zaměstnavatele, takže nebude důvod, aby do budoucna mu 

Nevyhověno.  
Připuštění odchýlení se od všeobecného principu ponechání veškerých 
„naspořených“ prostředků na stáří a postihu všech předčasných výběrů 
také představuje významný precedent pro ostatní nastavené formy 
spoření na stáří, které navíc v minulé době, především v oblasti 
soukromého životního spoření, prošly zpřísňující úpravou při porušení 
těchto uvedených základních principů. 
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daňové zvýhodnění takového příspěvku bylo odpíráno, ani nebude 
třeba osvobozené příspěvky zaměstnavatele dodaňovat, vzhledem 
k tomu, že i kdyby je nezl. účastník výjimečně (pouze po dobu 
maximálně tří let, ve věkové kategorii 15-18 let) pobíral, příspěvky 
zaměstnavatele nejsou předmětem výplaty v rámci částečného 
odbytného, ale dále budou ponechány svému účelu na individuálním 
účtu účastníka. Obdobně platí o dodatečném zdanění příspěvků 
účastníka, o které mu byl snížen základ daně, neboť za nezletilého 
účastníka budou příspěvky hrazeny 3. osobou (rodiče, prarodiče) a 
v takový případech plátce příspěvků, nemůže uplatňovat slevu na dani, 
resp. odpočet ze svého daňového základu. Výplatou částečného 
odbytného smlouva o doplňkovém penzijním spoření nezaniká, 
 převažující většina prostředků  - 2/3 prostředků zaplacených za 
 nezl. účastníka rodiči nebo jinou osobou, 100% sumy státních 
příspěvků a eventuálních příspěvků zaměstnavatele - zůstává 
dlouhodobou úsporou ve správě penzijní společnosti, a lze důvodně 
předpokládat, že za těchto podmínek účastník, který dosáhl zletilosti, 
bude sám pokračovat ve spoření. 
 
Shora uvedená argumentace svědčí o tom, že částečné odbytné 
v doplňkovém penzijním spoření je konstruováno tak, že případnou 
možnost zneužití daňových zvýhodnění eliminuje. 
 
Opatření uvedená v návrhu zákona ve vztahu k částečnému odbytnému 
z těchto důvodů považujeme za nedůvodná a bezúčelná. 
 
Věříme, že v rámci připomínkového řízení vezmete naše argumenty ve 
vážný potaz. 

39. Asociace pro 
podporu a rozvoj 

svěřenských fondů. 
z.s. 

1. D Návrh připomínek APRSF k novele zákona o daních z příjmů 
Otázka srážkové daně u dividend plynoucích do/ze svěřenského 
fondu 
i. srážková daň na dividendy plynoucí do svěřenského fondu 
Velice si vážíme Vašeho pochopení pro zatraktivnění svěřenských 
fondů zrušením 15% srážkové daně u vyplácených podílů na zisku 
plynoucích do svěřenského fondu ze společností, které splňují 
podmínky stanovené §19 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(dále jen „ZDP“). 
ii. srážková daň na dividendy plynoucí ze svěřenského fondu 
V praxi zakladatelé svěřenských fondů („SF“) často požadují, aby 
beneficientem SF byl i veřejně prospěšný poplatník ("VPP") a tím by 
VPP plynula dividenda ze SF. Srážková daň z dividendy je daň 
vybíraná SF za VPP. Rozumíme, že dividendy ze SF plynoucí VPP lze 
osvobodit od srážkové daně neb dividendy plynou VPP z jeho 
nepodnikatelské činnosti, resp. plynou díky „stavu“ VPP - VPP je 

Vysvětleno.  
Ministerstvo financí nesouhlasí s názorem, že dividenda vyplácená VPP 
je příjem plynoucí z jeho nepodnikatelské činnosti. Jedná se o příjem 
podléhající zdanění podle ustanovení § 36 odst. 2 písm. d) zákona o 
daních z příjmů, tedy jako příjem z podílů na zisku, který je vyplácen 
jiné osobě než společníkovi. 
V rámci přípravy nového zákona se zvažuje nová úprava zdaňování 
VPP a navrhovaná úprava bude posouzena v rámci  
této přípravy. 
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obmyšleným SF - tím se dividendy ze SF dostanou mimo předmět dane 
u VPP dle § 18a(1)(a) ZDP. 
Pokud by se ministerstvo financí neztotožnilo s výše uvedeným 
závěrem, rádi bychom projednali vhodnou textaci úpravy ZDP, která 
by výše uvedeného stavu docílila. 

39. Asociace pro 
podporu a rozvoj 

svěřenských fondů. 
z.s. 

2. D Návrh připomínek APRSF k novele zákona o daních z příjmů 
K bodu 41 (§ 19 odst. 3 písm. b)) 
V zájmu naplnění myšlenky posuzování situace pro účely zdanění 
podle obsahu a účelu, nikoliv právní formy navrhujeme zahrnout do 
působnosti směrnice Parent-Subsidiary Directive č. 2011/96/EU rovněž 
příjmy komanditisty komanditní společnosti. U komanditní společnosti 
se jedná o dlouho diskutované téma, kdy okolní země toto osvobození 
již poskytují. Tímto způsobem dochází z české strany k obrácené 
diskriminaci, jelikož dividenda vyplácená např. slovenské komanditní 
společnosti bude v ČR osvobozena, ale dividenda vyplácená české 
komanditní společnosti bude podléhat zdanění – to samé platí v případě 
Chorvatska, které má podobný režim jako Slovensko. Toto 
diskriminační zacházení bychom navrhovali odstranit a nastavit daňově 
neutrální režim výplat dividend z komanditní společnosti. 
Návrh 
Doporučujeme doplnit do předmětného ustanovení rovněž 
komplementáře komanditní společnosti. 

Nevyhověno. 
Jedná se o návrh zásadní změny zákona o daních z příjmů, která 
nemůže být realizována v této novele. Ministerstvo financí v současné 
době zvažuje rozšíření okruhu subjektů, na které by se vztahovalo 
osvobození podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) zákona o daních z 
příjmů, ale je třeba ještě vyhodnotit veškeré dopady navrhované úpravy 
a případný návrh nové úpravy musí projít řádným připomínkovým 
řízením. 

39. Asociace pro 
podporu a rozvoj 

svěřenských fondů. 
z.s. 

3. D Návrh připomínek APRSF k novele zákona o daních z příjmů 
K bodu 48 (§ 21c odst. 2) 
S ohledem na komplikace při výplatě zisků ze svěřenských fondů dle 
obdobného pravidla – viz bod 3.2. KOOV 415/18.12.13 navrhujeme 
(i) toto pravidlo pro rodinné fundace nezavádět a 
(ii) zrušit § 21c odst. 1. 
Domníváme se, že rozpočtový dopad změny je (takřka) nulový. 

Nevyhověno. 
Tato úprava je nezbytná, neboť daňový režim výplaty plnění ze zisku 
svěřenského fondu je odlišný od plnění z majetku svěřenského fondu. 
Při výplatě z majetku svěřenského fondu lze uplatnit řadu osvobození, 
která však platí pouze pro určité obmyšlené. Není tedy možné nechat na 
libovůli správce svěřenského fondu, jaký typ plnění bude vyplácet, 
neboť by mohlo docházet  cílené volbě toho typu plnění, který je pro 
daného obmyšleného daňově nejvýhodnější. Docházelo by tak 
k nežádoucím daňovým optimalizacím a odkládání zdanění zisku. 

39. Asociace pro 
podporu a rozvoj 

svěřenských fondů. 
z.s. 

4. D Návrh připomínek APRSF k novele zákona o daních z příjmů 
K bodu 74 (§ 24 odst. 2 písm. w)) 
Ministerstvo financí dlouhodobě zastává názor, že daňový nerezident 
při prodeji akcií může postupovat pouze podle § 24 odst. 2 písm. w) 
ZDP (viz. KV 310/08.09.10 ze dne 13.10.2010). 
Dle judikatury SDEU je v těchto případech daňový nerezident 
bezpochyby ve srovnatelné situaci s daňovým rezidentem (například 
rozhodnutí C-265/04, Margaretha Bouanich a C-562/07, Komise EU 
versus Španělsko). Z toho vyplývá, že daňový nerezident, který by 
splňoval podmínky zákona o účetnictví pro oceňování akcie reálnou 
hodnotou, by měl mít možnost postupovat podle § 24 odst. 2 písm. r) 
ZDP. Interpretace Ministerstva financí je tedy v přímém rozporu se 
základními svobodami zakotvenými ve Smlouvě o fungování Evropské 

Vyhověno.  
V § 24 odst. 2 písm. w) zákona o daních z příjmů byla za slova „ mikro 
účetní jednotkou podle právních předpisů upravujících účetnictví“ 
doplněna slova „ nebo daňovým nerezidentem, který je  povinen podle 
právního řádu státu, podle kterého je založen nebo zřízen, vést 
účetnictví, a příjem z prodeje cenného papíru není přičitatelný jeho stálé 
provozovně na území České republiky.“. 
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unie (konkrétně volným pohybem kapitálu). 
Daňově neuznatelná ztráta z prodeje pro nerezidenty je navíc 
nesystémová, protože ustanovení písm. w) má podle vyjádření MF ČR 
mířit na to, aby akcionáři mající velký vliv na společnostech nemohli 
manipulovat s hodnotami těchto firem a pak ve svých knihách nemohli 
generovat ztrátu z prodeje podílu, jehož hodnotu ovlivnili. Ustanovení 
§ 24 odst. 2 písm. r) naopak míří na malé balíky cenných papírů. 
Návrh 
Doporučujeme doplnit za slova „ mikro účetní jednotkou“ slova „ nebo 
daňového nerezidenta, pokud cenný papír není přičitatelný jeho stálé 
provozovně na území České republiky“. 

39. Asociace pro 
podporu a rozvoj 

svěřenských fondů. 
z.s. 

5. D Návrh připomínek APRSF k novele zákona o daních z příjmů 
Zavedení definice zahraničního svěřenského fondu, rodinné 
fundace a jiných srovnatelných zahraničních jednotek pro účely 
ZDP. 
V ZDP chybí obecná definice pro srovnatelnost zahraničních 
jednotek/osob s osobami dle českých zákonů. 
Doporučujeme srovnávat zahraniční svěřenský fond a rodinnou fundaci 
(„ZSF“) na základě charakteristik jejich fungování a nikoliv na základě 
např. právní a daňové subjektivity (daňové rezidence). Tyto formální 
podmínky nejsou v souladu s EU principy a judikaturou soudního 
dvora EU, která jasně proklamuje, že pokud v právu jednoho státu 
neexistuje druh společností se stejnou právní formou, jakou má 
společnost založená podle práva jiného státu, srovnatelnost těchto 
institutů by se měla posuzovat podle způsobu jejich fungování, nikoliv 
dle jejich právní formy či daňového statutu ve státě založení (viz např. 
rozsudky C-338/11 Santander, C-303/07 Aberdeen Evropského 
soudního dvora). 
Návrh změny 
Navrhujeme zavést do ZDP definici (i) ZSF či (ii) jiných srovnatelných 
zahraničních jednotek pro účely ZDP. 
Ad (i) – Pro ZSF by se mohlo jednat o tyto charakteristiky (body 1-3 
závěru KV č. 421/26.02.14): 
1) ZSF je vytvořen vyčleněním majetku zakladatele tak, že majetek je 
svěřen správci k určitému účelu smlouvou, nebo pořízení pro případ 
smrti, 
2) Jeho správce majetek drží a spravuje, vykonává vlastnická práva k 
majetku vlastním jménem a na účet svěřenského fondu, popř. fundace 
jako právnická osoba tento majetek drží sama, 
3) jeho majetek je u svěřenského fondu ve vlastnictví nikoho a u 
fundace s právní subjektivitou je majetkem fundace, 

Nevyhověno. 
Výslovná definice zahraničního svěřenského fondu by narušovala 
koncepci uplatňovanou v daňových zákonech, podle které hovoří-li 
ustanovení daňového zákona o konkrétním institutu, vztahuje se i na 
zahraniční instituty obdobného charakteru. V opačném případě, tedy 
má-li se dané ustanovení týkat pouze institutu českého práva, se 
používá dovětek odkazující na příslušný zákon, kterým je daný institut 
upraven, např. „svěřenský fond podle občanského zákoníku“. Tato 
koncepce zajišťuje jasné rozlišení, kdy se určité ustanovení vztahuje 
pouze na institut podle českého práva a kdy i na jeho zahraniční 
obdoby, a není třeba ji měnit. 
Pokud by byl přijat systém navrhovaný v připomínce, musely by být ve 
všech případech, nejen u svěřenských fondů, výslovně zmíněny 
instituty zahraničního práva, což by vedlo ke ztížení srozumitelnosti 
zákona i k jeho prodloužení, a to i s ohledem na to, že všechny 
zahraniční obdoby právních institutů by musely být definovány. Tuto 
problematiku by bylo vhodné řešit obecnou normou, která by 
vymezovala jakýsi test srovnatelnosti zahraničních obdob institutů 
podle českého práva pomocí obecných kritérií. Je však nutné danou věc 
podrobit analýze a následné diskuzi, tj. k řešení dané problematiky 
nebude přistoupeno v rámci této novely, ale v některé z následujících. 
 

39. Asociace pro 
podporu a rozvoj 

svěřenských fondů. 

6. D Návrh připomínek APRSF k novele zákona o daních z příjmů 
K §24 odst. 11 ZDP - stanovení nabývací ceny neodepisovaného 
majetku při jejich vyčlenění do svěřenského fondu/fundace. 

Nevyhověno. 
Bude řešeno komplexně novým ustanovením. 
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z.s. Existují pochybnosti při stanovení nabývací ceny neodpisovaného 
majetku vyčleněného například do svěřenských fondů. 
Stanovení nabývací ceny u vkladatele majetku je stanoveno v § 24 
odst.7 ZDP. Explicitní ustanovení o výši nabývací ceny u příjemce 
vkladu (tj. i u svěřenského fondu v návaznosti na §21f ZDP) však v 
ZDP chybí. Ustanovení §24 odst. 11 patří k významově nejbližším 
ustanovením týkajícím se neodpisovaného majetku, avšak pojednává 
pouze o uplatnitelném nákladu při prodeji majetku nabytého vkladem. 
Návrh změny 
Změna ustanovení §24 odst. 11 ZDP ve smyslu změny situace 
„prodeje“ na situaci „vkladu“ a upřesnění postupu pro určení výše 
pořizovací ceny v případě vkladatelů - fyzických osob – u majetku, 
který není (nebyl) ke dni vkladu (vyčlenění) zařazen do obchodního 
majetku, 
Případně prosím zvažte vymezení správného postupu například 
vydáním závazného metodického pokynu či postupu, kterým by bylo 
umožněno aplikovat postup obdobný §24 odst. 11 ZDP na vklady 
(vyčlenění) neodepisovaného majetku (např. cenných papírů, 
pohledávek apod.) i do svěřenských fondů. 

39. Asociace pro 
podporu a rozvoj 

svěřenských fondů. 
z.s. 

7. D Návrh připomínek APRSF k novele zákona o daních z příjmů 
K § 24 odst. 7 ZDP 
Nabývací cena se již nyní zvyšuje o plnění o vlastního kapitálu (nikoli 
pouze základního). 
Zrcadlově by poplatníci měli přednostně snižovat nabývací cenu při 
výplatách z vlastního kapitálu (úprava byla v roce 2015 předjednána se 
zástupci GFŘ). 
Návrh změny 
V § 24 odst. 7 ZDP se v závěrečné části ve větě osmé nahrazují slova „ 
při snížení základního“ textem „při snížení vlastního kapitálu“. 

Vyhověno jinak.  
Byla reformulována poslední věta v § 24 odst. 7 zákona o daních z 
příjmů tak, aby bylo potvrzeno, že nabývací cena se snižuje i o tu část 
nabývací ceny, o kterou byl snížen základ daně pro daň vybíranou 
srážkou. 

39. Asociace pro 
podporu a rozvoj 

svěřenských fondů. 
z.s. 

8. D Návrh připomínek APRSF k novele zákona o daních z příjmů 
K § 24 odst. 7 ZDP podruhé 
Pro zvýšení právní jistoty poplatníků navrhujeme doplnit stanovení 
nabývací ceny v případě, kdy zahraniční společnost A nabyla obchodní 
podíl na české obchodní korporaci od zahraniční společnosti B, např. 
vkladem. Stanovení nabývací ceny je důležité pro společnost A např. 
při výplatě příplatku mimo základní kapitál, vypořádacího podílu nebo 
podílu na likvidačním zůstatku z české obchodní korporace. 
V návaznosti na možnost výplat podílů na zisku nepeněžní formou 
(běžné i v zahraničí) či jiných nepeněžních distribucí z vlastního 
kapitálu je vhodné doplnit stanovení nabývací ceny pro případ, že v 
rámci distribuce bude distribuován podíl na obchodní korporaci - ať už 
se jedná o distribuci vlastníkovi či nevlastníkovi. Ustanovení nemá za 
cíl řešit situace, kdy je pohledávka z titulu peněžního podílů na zisku 
kapitalizována, a je tak získán dodatečný podíl k již existujícímu. 

Nevyhověno. 
Jedná se o návrh významné úpravy zákona o daních z příjmů, která 
nemůže být realizována v této novele. Připomínkou se budeme dále 
zabývat, ale případný návrh nové úpravy musí projít řádným 
připomínkovým řízením. 
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Návrh změny 
V § 24 odst. 7 navrhujeme za dosavadním písmenem c) doplnit 
následující text: 
„d) přepočtená zahraniční cena u poplatníka v § 17 odst. 4, který nemá 
stálou provozovnu na území České republiky, jíž by byl podíl na 
obchodní korporaci přičitatelný, u podílu na obchodní korporaci 
nabytého vkladem, převodem obchodního závodu, fúzí nebo 
rozdělením od poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo § 17 odst. 4, 
který nemá na území České republiky stálou provozovnu, jíž by byl 
podíl na obchodní korporaci přičitatelný, 
e) ocenění ve výši dluhu vůči členovi obchodní korporace nebo jiné 
osobě z titulu výplaty podílu na zisku či jiného plnění z vlastního 
kapitálu, který byl plněn v nepeněžní podobě vydáním podílu na 
korporaci, po odečtení případné daně vybírané srážkou podle zvláštní 
sazby.“ 
Tečka za dosavadním písm. c) se mění na čárku. 

40. Česká asociace 
pojišťoven 

1. Z K daňové povinnosti ČKP 

Navrhujeme upravit návrh tak, aby zohledňoval specifika garančního 
fondu České kanceláře pojistitelů. 

Odůvodnění: 

Česká kancelář pojistitelů („ČKP“) je profesní organizací pojistitelů 
zřízenou zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vodidla („zákon o pojištění odpovědnosti“) za 
účelem výkonu činností v tomto zákoně vyjmenovaných.  

V rámci své působnosti je ČKP ze zákona povinna spravovat a vytvářet 
fondy zřizované za účelem krytí závazků, které je ČKP povinna 
vybraných osobám hradit. Jedná se o: 

• garanční fond, který je tvořen ze zdrojů jmenovaných zákonem o 
pojištění odpovědnosti, primárně příspěvků pojišťoven. Prostředky 
fondu pak lze použít výhradně na účely uvedené v zákoně, zejména 
ke krytí škody poškozeným, kterým byla škoda způsobena 
provozem nepojištěného vozidla.  

• fond zábrany škod, jehož zdrojem je příslušná část pojistného 
vybraného pojišťovnami (3%). Rovněž v tomto případě je zákonem 
striktně dán způsob použití prostředků fondu, zejména na 
financování vybraných oblastí činnosti základních složek 
integrovaného záchranného systému či dalších projektů v rámci 
bezpečnosti silničního provozu schvalovaných vybranými orgány 
či vládou České republiky.   

ČKP tak vystupuje jako zákonem ustanovený správce prostředků 

Vyhověno jinak.  
Daňová uznatelnosti tvorby garančního fondu byla doplněna do § 24 
odst. 2 písm. zr) zákona o daních z příjmů. Navrhované přechodné 
ustanovení není nutné, neboť  
novelizační bod 62 v čl. I návrhu zákona byl vypuštěn z důvodu 
nutnosti podrobnější analýzy situací, které mají či nemají být § 23 odst. 
4 písm. e) zákona o daních z příjmů pokryty, a s tím souvisejících 
navazujících úprav v zákoně o daních z příjmů. Tato problematika však 
bude řešena v některé z další novel zákona o daních z příjmů 
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příslušných ze zákona povinně existujících fondů, jejichž zdroje i 
způsob využití jsou striktně regulovány příslušnou legislativou. 
Získáním příspěvků nijak nedochází k navýšení hodnoty disponibilního 
majetku ČKP, tj. majetku, jehož využití a dispozice s ním by byla plně 
v diskreci ČKP. Tomu také odpovídá účetní zachycení tvorby 
jednotlivých fondů dle předpisu č. 502/2002 Sb., vyhlášky, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
pojišťovnami. Vytvořením ani čerpáním fondů efektivně nedochází ke 
změně ve výši majetku ČKP. Změna stavu prostředků fondů nemá ani 
dopad do výsledku ČKP (k zúčtování fondu dochází ke stejnému 
okamžiku a ve stejné výši jako k vynaložení výdajů, k jejichž krytí je 
fond určen). Principiálně tak působnost ČKP v dlouhodobém horizontu 
směřuje k vyrovnanému výsledku hospodaření. Toto je v plně souladu s 
cílem ČKP, kterým je výkon působností svěřených jí zákonem, tj. 
nikoli dosahování zisku. 

Dle dostupných informací nejsou instituce z jiných členských států EU 
srovnatelné s ČKP, které plní srovnatelné povinnosti v pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla uložené členským státům směrnicí č. 
2009/103/ES, vystaveny níže popsaným rizikům či problémům a 
prostředky jimi vytvářených fondů nepodléhají zdanění. 

Současné znění zákona o daních z příjmů adresuje specifické postavení 
ČKP poměrně nesystémově. V zásadě tak pouze § 19 odst. 1 písm. s) 
zákona o daních z příjmů stanoví, že příspěvky do fondu zábrany škod 
ČKP jsou od daně z příjmů osvobozeny. Z tohoto ustanovení je však 
jasně patrný záměr zákonodárce zajistit, aby příspěvky do fondů, které 
ČKP pouze spravuje, jejichž zdroj i způsob užití jsou striktně dány 
zákonem a jež svojí povahou nepředstavují disponibilní příjem ČKP, 
měly na ČKP, jako jejich v podstatě „dočasného“ správce, daňově 
neutrální dopad. Obdobně je k fondu zábrany škod přistupováno v 
účetnictví. Příspěvky a tvorba fondu zábrany škod jsou primárně 
zachyceny pouze na rozvahových účtech ČKP bez dopadu do výsledku 
hospodaření. 

V případě garančního fondu však zákonodárcem zvolená odlišná účetní 
metodika (tvorba a zúčtování fondů je zachyceno v rámci výsledku 
hospodaření vždy zrcadlově k získání prostředků či vynaložení 
nákladů, k jejichž krytí je příslušný fond tvořen) sice vede rovněž k 
nulovému dopadu do výsledku hospodaření, nicméně z daňového 
pohledu je zdrojem nejistoty pro ČKP. Příspěvky vybrané ČKP jsou 
plně zdanitelným výnosem, kdežto daňový režim zrcadlové tvorby 
fondu, jež je zákonnou povinností ČKP, není zákonem o daních z 
příjmů v současnosti adresně ukotven. 
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Proto navrhujeme odpovídající změnu příslušné právní úpravy, která 
může být provedena několika způsoby. Jako nejvhodnější se nám jeví 
jednoznačné potvrzení daňové neutrality konceptu zákonného 
garančního fondu, obdobně jako je tomu u fondu zábrany škod. 
Obdobnou koncepci zákon používá například i u fondu pojištění 
vkladů. K takovému cíli by vedla tato právní úprava: 

Nové body [nad rámec současného návrhu novely zákona o daních z 
příjmů]: 

„V § 24 odst. 2 se na konci písmene zv) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňuje se písmeno zw), které zní: 

„u České kanceláře pojistitelů výdaje (náklady) na tvorbu fondů podle 
zvláštních právních předpisů, zejména garančního fondu.“ 

V § 25 odst. 1 písm. l) se za slova „s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 
písm. zr)“ doplňují slova „a zw)“.“. 

Dále je v návaznosti na tuto změnu nutné doplnit přechodné 
ustanovení, které bude ošetřovat rozpouštění fondů natvořených v 
režimu současného znění § 25 odst. 1 písm. l) zákona o daních z 
příjmů, tedy v režimu nedaňových nákladů tak, aby rozpouštění 
probíhalo rovněž v režimu nedaňových výnosů. 

Pro úplnost zmiňujeme, že jednoznačné potvrzení daňové neutrality 
fondů ČKP nemá z globálního fiskálního pohledu v zásadě dopad na 
rozpočtové příjmy. Důvodem je, že jakékoli daňové zatížení ČKP se 
následně odráží ve výši povinných příspěvků členských pojišťoven. 
Jelikož tyto zákonné příspěvky představují daňový náklad jednotlivých 
členských pojišťoven, je z fiskálního pohledu v zásadě irelevantní, 
jakým způsobem je izolovaně nahlíženo na daňové zatížení ČKP. 

Další cestou k přiblížení se k požadovanému cíli by mohlo být 
například rozšíření použití § 23 odst. 3 písm. c) bodu 3 tak, aby bylo 
umožněno vynětí výnosů z rozpuštění účelových fondů, jejichž tvorba 
v minulosti nebyla daňovým nákladem, z daňového základu stejným 
způsobem, jako je tomu u účetních rezerv, které představují srovnatelné 
kategorie. 

Současné znění § 25 odst. 1 písm. l) zákona o daních z příjmů považuje 
tvorbu rezervních a ostatních účelových fondů v obecné rovině za 
nedaňový náklad, obdobně jako je nedaňovým nákladem tvorba 
účetních rezerv (§ 24 odst. 2 písm. i) zákona o daních z příjmů). V 
tomto případě však zákon obsahuje explicitní ustanovení, podle kterého 
výnosy plynoucí z rozpuštění účetních rezerv, jejichž tvorba nebyla 
daňovým nákladem, lze vyloučit ze základu daně (§ 23 odst. 3 písm. c) 
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bod 3 zákona o daních z příjmů).  

Zákon sice výslovně neošetřuje výnosy plynoucích z rozpuštění 
rezervních a ostatních účelových fondů, současné znění ale umožňuje 
tuto situaci řešit uplatněním obecného principu zakotveného v 
ustanovení § 23 odst. 4 písm. e), na základě něhož se do základu daně 
nezahrnují částky zúčtované do výnosů, pokud přímo souvisí s 
nedaňovými náklady, a to maximálně do výše těchto nedaňových 
nákladů. Tedy zúčtování účelových fondů, které v minulosti 
nepředstavovalo daňový náklad, je nyní možné vyjmout ze 
zdanitelných příjmů a zajistit tak daňově neutrální přístup v rámci 
pohybu zůstatků příslušných fondů. 

Bude-li použití § 23 odst. 4 písm. e) omezeno pouze na uvedené 
případy, mohlo by to vést k nesystémovému daňovému režimu 
účelových fondů, kdy náklady na jejich tvorbu budou na jedné straně 
daňově neuznatelné, zatímco výnosy z jejich čerpání by zůstávaly 
součástí zdanitelných výnosů. Nová úprava zákona o daních z příjmů 
by tak přinesla neodůvodnitelný rozdílný režim u účelových fondů, než 
jaký je normován pro do jisté míry obdobné účetní kategorie jako 
účetní rezervy. 

Příslušná právní úprava vedoucí k daňovému ošetření účelových fondů 
v rámci § 23 by byla takováto: 

Nový bod [nad rámec současného návrh novely zákona o daních z 
příjmů]: 

„V § 23 odst. 3 písm. c) bod 3 se slova „rezerv a opravných položek“ 
nahrazují slovy „rezerv, opravných položek, rezervních fondů a 
ostatních účelových fondů“.“. 

V případě této varianty však upozorňujeme, že není zcela způsobilá 
zajistit daňovou neutralitu garančního fondu ČKP. Jedná se zejména o 
situace, kdy zdroj tvorby fondu je přijat v jednom období, ale příslušné 
náklady, na jejichž krytí byly příslušné zdroje určeny, budou 
vynaloženy až v následujících obdobích (tj. přijetí prostředků do 
garančního fondu představuje zdanitelný výnos jednoho období, kdežto 
náklad je realizován a považován za daňově uznatelný později). 

Zásadní připomínka. 
41. Česká bankovní 

asociace 
1. D k bodu 130 - § 36 odst. 5 

1. Preferovaná varianta: 
Doporučujeme zachovat stávající režim, jak je nyní upraven  v § 36 
odst. 9 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů,ve znění pozdějších 
předpisů.  
Nesouhlasíme s  řešením navrženým v bodě 130, kdy si VPP může 

Vyhověno.  
Bude zachován stávající režim, doplněny byly pouze doplněny 
„vklady“. 
 
Návrh textu zákona, který rozšiřuje ustanovení vedle úroků z účtů ještě 
na úroky z vkladů. 
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zvolit aplikaci srážkové daně oznámením bance. Tento navrhovaný 
režim by zásadně zvýšil administrativu bank (např. individuální 
posuzování prohlášení, lhůta pro dodání prohlášení, podání 
neoprávněného prohlášení, zpětné opravy apod.). 
 
2. Návrh alternativní úpravy: 
Deklarovaným cílem novely je (i) ulehčit poplatníkovi zbytečnou 
administrativu spojenou s podáváním daňových přiznání z titulu 
úrokových příjmů z bankovních produktů, které jsou často jediným 
zdanitelným příjmem poplatníka, a zároveň (ii) ponechat těm 
poplatníkům, kteří mají i jiné příjmy, možnost tyto příjmy zdaňovat v 
rámci daňového přiznání.  
Domníváme se, že cíle bodu (ii) by šlo dosáhnout i jiným, 
administrativně výrazně jednodušším způsobem, který je v souladu se 
systematikou zákona o daních z příjmů (ZDP).  
Navrhujeme  proto: 
a) zdanění všech účtů těchto poplatníků srážkovou daní, a zároveň (b) 
zavedení nového ustanovení v rámci § 36, jak je uvedeno níže, které 
bude obdobné ustanovením § 36 odst. 7 resp. § 36 odst. 8 ZDP, tj. 
umožní jim, aby si v daňovém přiznání započetli sraženou daň na svoji 
daňovou povinnost. Odpadla by povinnost v bance podepisovat (a 
evidovat) prohlášení klienta ke každému jednotlivému bankovnímu 
produktu zvlášť (např. v případě jednorázových termínovaných vkladů 
teoreticky i desítky prohlášení ročně).  
Navrhujeme, aby jako potvrzení o sražené dani mohli poplatníci použít 
výpis z účtu, na němž je tato informace uvedena. Tím by byla 
minimalizována dodatečná administrativa.  
 
Znění návrhu: 
V § 36 odstavec 9 zní: 
 „(9) Pokud poplatník dle odstavce 5 zahrne veškeré příjmy 
zdaňované dle odstavce 5 zvláštní sazbou daně do daňového 
přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, 
započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň." 
 
3. Rozšíření alternativní úpravy: 
V případě, že by se navrhovatel to jest Ministerstvo financí přiklonilo k 
filozofii návrhu alternativní úpravy, jak je uvedena výše, navrhujeme 
zvážit dále možnost zjednodušit administrativu spojenou s 
jednoznačným vymezením poplatníků, kterých se aplikace 19%ní 
srážkové daně týká, jak uvádíme níže.   
 
Rozšíření návrhu:   
V § 36 odstavec 5 zní: 

 V § 36 odstavec 5 zní: 
„(5) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % z úrokového příjmu z účtu a 
vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev u 
a)veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo 
poplatníkem uvedeným v § 18 odst. 5, 
b)společenstvím vlastníků jednotek.“. 
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„(5) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % z úrokového příjmu z 
účtu a vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev u 
a) veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí nebo krajem, 
nebo poplatníkem uvedeným v § 18a odst. 5 a který má vůči plátci 
daně učiněno prohlášení, že tyto příjmy nebude zahrnovat do 
daňového přiznání, 
b) společenství vlastníků jednotek, 
c) rodinná fundace, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí 
fundace, 

1. která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře 
zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, nebo 
2. jejíž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob 
blízkých zakladateli.“. 

 
V § 19 odst.1 se na konci písmene r) doplňují se slova: „Osvobození 
dle tohoto ustanovení lze uplatnit výhradně v daňovém přiznání 
poplatníka, při aplikaci zvláštní sazby daně dle § 36 odst. 5 se 
k osvobození dle tohoto ustanovení nepřihlíží.“ 

41. Česká bankovní 
asociace 

2. D k bodu 35 - § 15 odst. 5 závěrečná část ustanovení  
Doporučujeme navržené sankcionování částečného odbytného u 
doplňkového penzijního spoření odstranit. 
Odůvodnění: 
Navržený postih dle našeho mínění nedává smysl. Částečné odbytné ve 
výši 1/3 prostředků je umožněno pouze ve věku 18 let účastníka a 
objem příspěvků zaměstnavatele a účastníkem zaplacených a od 
základu daně odečtených příspěvků bude v tomto roce věku naprosto 
minimální, ve většině případů nulový. Důvodová zpráva navíc zmiňuje, 
že částečným odbytným se i do budoucna ztrácí možnost čerpat výhodu 
osvobození příspěvků zaměstnavatele, čímž eliminuje záměr, se kterým 
se částečné odbytné do legislativy dostalo tj. podpořit uzavírání 
dlouhodobých smluv o doplňkovém penzijním spoření pro děti.  

Nevyhověno.  
Připuštění odchýlení se od všeobecného principu ponechání veškerých 
„naspořených“ prostředků na stáří a postihu všech předčasných výběrů 
také představuje významný precedent pro ostatní nastavené formy 
spoření na stáří, které navíc v minulé době, především v oblasti 
soukromého životního spoření, prošly zpřísňující úpravou při porušení 
těchto uvedených základních principů.) 

41. Česká bankovní 
asociace 

3. D k bodu 62 - § 23 odst. 4 písm. e)  
Považujeme ze systematické a správné toto osvobození zachovat. 
Toto ustanovení bylo mimo jiné využíváno na osvobození výnosu z 
pohledávek, jejichž odpis byl v minulosti daňově neuznatelným 
nákladem. Nové znění by toto osvobození neumožňovalo.  
V případě trvání na uvedené změně navrhujeme doplnění výjimky pro 
uvedený případ. 

Vyhověno. 
Novelizační bod 62 v čl. I návrhu zákona byl vypuštěn z důvodu 
nutnosti podrobnější analýzy situací, které mají či nemají být § 23 odst. 
4 písm. e) zákona o daních z příjmů pokryty, a s tím souvisejících 
navazujících úprav v zákoně o daních z příjmů. Tato problematika však 
bude řešena v některé z další novel zákona o daních z příjmů. 
 

41. Česká bankovní 
asociace 

4. D k bodu 75 - § 24 odst. 2  písm. zi)  
Navrhujeme zachovat stávající stav.  
Nesouhlasíme s rozšířením aplikace § 24 odst.2 písm. zi). 
V případě trvání na uvedené změně navrhujeme doplnění výjimky pro 
bankovní instituce („toto ustanovení se neuplatňuje v případě, kdy je 
dlužníkem banka“). 

Vyhověno. 
Daný novelizační bod byl z návrhu zákona vypuštěn. Ustanovení § 24 
odst. 2 písm. zi) zákona o daních z příjmů bylo ponecháno ve stávajícím 
znění. 
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Odůvodnění: 
V § 24 odst.2 písm. zi) se rozšiřuje podmínka daňové uznatelnosti 
"úroků ze zápůjček a úroků z úvěrů" poskytnutých od fyzických osob 
na všechny "úroky úvěrových finančních nástrojů". Tyto jsou 
definovány v §19 odst.1písm. zk) a spadají mezi ně vždy také: 
dluhopis, vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň 
postavený a směnka. V případě bezkuponových dluhopisů nebo 
dluhopisů s kuponem splatným jindy než 31. prosince běžného roku by 
nově vznikal rozpor mezi účetním a daňovým zachycení nákladu na 
úrok.  
Nezamýšleným důsledkem úpravy navržené v bodě 75 by byl 
neúměrný vzestup administrativní náročnosti na straně banky. 

41. Česká bankovní 
asociace 

5. D k bodu 107 - § 32 odst. 4 věta druhá a bodu 108 - § 32a odst. 6 
úvodní ustanovení 
Jak jsme uvedli již v rámci předběžného připomínkového řízení, rádi 
bychom navrhli možnost přerušení daňových odpisů, obdobně jako 
tomu je u hmotného majetku. Současně bychom uvítali doplnění 
souvisejícího přechodného ustanovení v tom smyslu, že režim 
daňových odpisů podle této novely lze uplatnit již na nehmotný 
majetek pořízený ve zdaňovacím období započatém v roce 2016. 
 
Znění návrhu: 
V § 32a odst. 4 větě druhé se slova „bez přerušení“ zrušují a za 
slovo „dílo106)“ vkládá slovo „nejméně“, za slovo „vývoje“ se vkládá 
slovo „nejméně“ a za slova „ostatní nehmotný majetek“ se vkládá 
slovo „nejméně“. 

 
V § 32a odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „bez přerušení“ 
zrušují a slova „stanovenou v odstavci“ nahrazují slovy 
„stanovenou podle odstavce“. 

 
Úprava přechodného ustanovení (čl. II bod 10):  
U nehmotného majetku, u něhož bylo zahájeno odpisování přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 32a 
odst. 4 a 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona. Přerušit odpisování lze i u 
nehmotného majetku, u něhož bylo zahájeno odpisování přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
Odůvodnění:  
V rámci navrhované úpravy režimu daňového odpisování nehmotného 
majetku navrhujeme odstranit zákaz přerušení daňových odpisů, který 
by v kontextu nového nastavení doby odpisování jako minimální 
vytvářel neodůvodněný nesystémový rozdíl mezi úpravou daňových 

Nevyhověno.  
Výrazné změny v systému odpisování pokud jde o režimy pro hmotný a 
nehmotný majetek se předpokládají až při zpracování textu nového 
zákona, a to na základě analýzy a diskuse, včetně řádného 
připomínkového řízení.  
 
Je třeba také zvážit rozdílnost povah obou majetku, na které podle 
našeho názoru případné přerušení odpisů rozdílně dopadá a dále 
analyzovat požadavek na přerušení odpisů u nehmotného majetku 
v souvislosti se stávajícím režimem technického zhodnocení 
nehmotného majetku (prodlužování doby odpisování po dokončení 
technického zhodnocení NM).  
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odpisů hmotného a nehmotného majetku. 

41. Česká bankovní 
asociace 

6. D návrh na zařazení nového bodu k části druhé návrhu zákona 
Navazujeme na připomínku ČBA v rámci předběžného 
připomínkového řízení a rádi bychom navrhli upřesnění ustanovení § 5 
odst. 7 zákona č. 293/1992 sb., o rezervách pro zjištění základu daně z 
příjmů (ZOR) v tom smyslu, že bankovní opravné položky vytvořené 
dle § 5 lze zrušit i na základě rozhodnutí daňového poplatníka. 
V současné úpravě je tato otázka diskutabilní, přestože primárním 
důvodem pro tvorbu zákonné opravné položky podle § 5 ZOR je 
skutečnost, že se tak poplatník rozhodl (tvorba opravné položky 
v režimu § 5 ZOR je dobrovolná možnost). ZOR však dnes výslovně 
neupravuje, zda se poplatník může kdykoliv rozhodnout tuto zákonnou 
opravnou položku opět zrušit a nadále opravnou položku k dané 
pohledávce vytvářet pouze v režimu účetní opravné položky (tj. mimo 
režim ZOR). 
Znění návrhu: 
V  § 5 odst. 7 větě první se za slova se „nebo pokud“ vkládají slova 
„se tak poplatník rozhodl, anebo pokud“. 

 
Odůvodnění:  
Pro zvýšení právní jistoty navrhujeme upřesnění ustanovení § 5 odst. 7 
ZOR  v tom smyslu, že bankovní opravné položky vytvořené dle § 5 
lze zrušit i na základě rozhodnutí daňového poplatníka. V současné 
úpravě je tato otázka diskutabilní, přestože primárním důvodem pro 
tvorbu zákonné opravné položky podle § 5 ZOR je skutečnost, že se tak 
poplatník rozhodl (tvorba opravné položky v režimu § 5 ZOR je 
dobrovolná možnost). ZOR však dnes výslovně neupravuje, zda se 
poplatník může rozhodnout tuto zákonnou opravnou položku opět 
zrušit a nadále opravnou položku k dané pohledávce vytvářet pouze v 
režimu účetní opravné položky (tj. mimo režim ZOR). 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že z textu připomínky není jednoznačně zřejmý 
důvod pro předložení dané připomínky a nejedná se o zásadní 
připomínku, bylo domluveno s připomínkovým místem, že návrh bude 
dále projednáván a eventuálně řešen v některé následující novele. 

42. Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

1. D k části první – „Změna zákona o daních z příjmů“: 
Upravit  navrženou změnu ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) (bod 62) - 
navržené znění bodu 1. neumožňuje společnostem, které nemohou 
tvořit opravné položky  k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů podle 
zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 
a které při odpisu této pohledávky zvýšily svůj daňový základ, 
vyloučit  z daňového základu jakoukoli případnou budoucí úhradu této 
pohledávky a dojde tak k jejímu dvojímu zdanění. 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod 62 v čl. I návrhu zákona byl vypuštěn z důvodu 
nutnosti podrobnější analýzy situací, které mají či nemají být § 23 odst. 
4 písm. e) zákona o daních z příjmů pokryty, a s tím souvisejících 
navazujících úprav v zákoně o daních z příjmů. Tato problematika však 
bude řešena v některé z další novel zákona o daních z příjmů. 
 

42. Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

2. D k části první – „Změna zákona o daních z příjmů“: 
  Ve stávajícím  platném ustanovení § 28 odst 3) změnit v první větě 

slova „na základě písemné smlouvy“ na  slova „na základě 
písemného souhlasu“ 
Odůvodnění: navržená úprava sníží administrativní zatížení u 

Vysvětleno.  
Není rozpor v podmínkách souhlasu vlastníka mezi § 28/3 (které se 
novelou nemění) a návrhem § 28/7, na které se návrh § 28/7 odkazuje.  
Záměrem novely nebylo režim  pokud jde o souhlas měnit, Důvodem, 
proč setrvat v režimu „na základě písemné smlouvy“, je mj. skutečnost, 
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odpisovatele majetku a bude terminologicky odpovídat nově 
navrženému §28 odst. 7).  

že smlouva zpravidla stanoví i režim vypořádání mezi vlastníkem a tím, 
kdo technické zhodnocení realizoval. Případné změny by bylo nutno 
zahrnout do řádných připomínek daňové správy.   

42. Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

3. D k části první – „Změna zákona o daních z příjmů“: 
Upravit stávající znění §24 odst. 2 písm. zt) – kromě změny navržené v 
bodě 78 ZDP:  V návaznosti na změnu ustanovení § 21d, které ve znění 
účinném od 1. ledna 2014 stanovuje, že se na finanční leasing 
nevztahují ustanovení o „nájmu“, se navrhuje doplnit ustanovení § 24 
odst. 2 písm. zt) tak, aby bylo využitelné i v případě vozidel 
pořizovaných na finanční leasing. K omezení paušálních výdajů na 
dopravu u vozidel pořizovaných na finanční leasing došlo neúmyslně v 
souvislosti se zavedením nové definice finančního leasingu od 1. ledna 
2014 (viz stanovisko GFŘ ke KOOV 445/18.02.15 ze dne 18. 2. 2015 – 
Uplatňování nákladů na pohonné hmoty ve vybraných případech). 
Jedná se tedy pouze o zpřesnění textace ustanovení § 24 odst. 2 písm. 
zt), resp. o navrácení původního stavu.  

V souvislosti s navrhovaným doplněním § 24 odst. 2 písm. k), 
tj. se sjednocením podmínek pro uplatnění výdajů na pohonné hmoty u 
všech forem pořízení vozidel, se navrhuje sjednocení podmínek také 
při uplatňování paušálních výdajů na dopravu, tj. umožnit uplatnění 
paušálních výdajů na dopravu i v případě vozidel pořizovaných na 
úvěr, která jsou poplatníkem po dobu zajištění dluhu převodem práva 
užívané na základě smlouvy o výpůjčce. Vzhledem k tomu, že se 
ekonomicky jedná o situaci obdobnou nájmu a vzhledem k tomu, že 
paušální výdaj na dopravu lze u najatých vozidel uplatnit, je nezbytné 
zavést pro vozidla užívaná na základě výše uvedené výpůjčky stejný 
režim tak, aby nedocházelo k nežádoucí diskriminaci tohoto způsobu 
pořizování vozidel. 
Navrhovaná úprava: 
V § 24 odst. 2 písm. zt) se za slova „zahrnutá nebo nezahrnutá do 
obchodního majetku“ vkládají slova „pořizovaná na finanční leasing, 
užívaná na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu 
zajištění dluhu převodem vlastnického práva k těmto vozidlům,“. 

Nevyhověno. 
Jde o další paušální výdaj, často výhodnější než paušální výdaje (výdaje 
procentem z příjmů). Pokud tento výdaj měsíčně uplatní např. poplatník 
s příjmy z pachtu pozemku podle § 9 zákona o daních z příjmů, dosáhne 
i daňové ztráty s tím, že tuto ztrátu výhodně odečte od dalších dílčích 
základů daně. V těchto případech se uvedený paušál stává nástrojem 
optimalizace daně a nikoliv nástrojem na zjednodušení administrativy. 
Z uvedeného důvodu nepodporujeme další rozšiřování jeho použití. 

42. Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

4. D k části druhé – „Změna zákona o rezervách pro zjištění základu 
daně z příjmů“:  
ČLFA připomíná nesystémovost rozdílné úpravy opravných položek k 
nepromlčeným pohledávkám z úvěrů u bank a u jiných finančních 
institucí, zejm. u společností, které jsou členy bankovních skupin 
(konsolidačních celků) a finančních konglomerátů. To je v rozporu se 
zásadou rovného zdanění. Daňový režim těchto finančních institucí 
neodpovídá skutečnosti, že jsou veřejnoprávně regulovány a vesměs 
podléhají dohledu ze strany ČNB.  ČLFA navrhuje napravit tuto 
nerovnost a nejednotnost daňového režimu úpravou § 5 zákona o 
rezervách. Připomíná analýzy k daňovému znevýhodnění 

Vysvětleno. 
Jedná se o návrh zásadní úpravy zákona o rezervách, která nemůže být 
realizována v této novele. K rozhodnutí o možné realizovatelnosti dané 
úpravy je nutné provést detailní analýzu dopadů navrhované změny, 
porovnat systém zdanění i stupeň regulace všech subjektů poskytujících 
úvěry a vyhodnotit rozpočtové dopady. Případný návrh nové úpravy 
musí projít řádným připomínkovým řízením. 
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nebankovních finančních institucí, které v minulých letech předložila 
ministerstvu financí.     

42. Česká leasingová a 
finanční asociace ČR 

5. D  k části třetí – „Změna zákona o dani z přidané hodnoty“: 
V návrhu novely je počítáno s tím, že okruh přenesené daňové 
povinnosti bude rozšířen o případy uplatnění zajišťovacího převodu 
vlastnického práva. To však podle názoru ČLFA neřeší situaci, kdy je 
prodáváno použité zboží a prodávající doposud uplatňuje zvláštní 
režim daně pro obchodníky s použitým zboží dle § 90, ZDPH. Dle 
navrhované novely v případě, že dojde k prodeji zabaveného zboží 
z důvodu uplatnění zajišťovacího převodu vlastnického práva  
mezi plátcem a plátcem se má uplatnit přenesená daňová 
povinnost, která institut zvláštního režimu daně nezná. Prakticky 
by tak došlo k situaci, že použité zboží bude na straně kupujícího 
zatíženo DPH podruhé. Takto prodávané zboží bude dražší o 
aktuální sazbu DPH, a tím dojde k jeho znevýhodnění při prodeji. 
Podle názoru ČLFA  by měla novela ZDPH tuto situaci vyřešit tím, že 
v případě, kdy je možné použít zvláštní režim daně, má tento postup 
přednost před přenesenou daňovou povinností. Dalším možností je 
zajišťovací převod vlastnického práva pod přenesenou daňovou 
povinnost vůbec nezahrnovat. 

Nevyhověno. 
V důvodové zprávě bude doplněno, že se při dodání zboží ve zvláštním 
režimu podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty režim přenesení 
daňové povinnosti podle § 92ea písm. a) zákona o dani z přidané 
hodnoty nepoužije. 
 

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

1. D V části první, čl. I, bodu 36, § 17a odst. 2 písm. f) bod 1 slovo „dle“ 
nahradit slovem „podle“. 

Vyhověno. 

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

2. D V části první, čl. I, bodu 88, § 25 odst. 1 písm. y) vypustit slovo „dne“. Vyhověno. 

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

3. D K části první, čl. I, bodu 96, § 28 odst. 1 písm. d): Ustanovení by se 
mělo vztahovat i na příspěvkové organizace zřízené dobrovolnými 
svazky obcí. Obdobně to platí i pro čl. I, bod 104 a čl. II bod 6 a část 
druhou, čl. III bod 3. 

Vyhověno.  

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

4. D K části první, čl. I, bodu 115: V souvislosti se zvýšením daňového 
zvýhodnění na vyživované dítě by bylo vhodné řešit problematiku 
daňových bonusů. Daňový bonus je totiž v konstrukci daně z příjmů 
fyzických osob nesystémovým konstrukčním prvkem, neboť daň 
neplatí poplatník státu, ale stát poplatníkovi.  

Bere se na vědomí. 

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

5. D K části první: V zákoně o daních z příjmů je třeba zrušit poznámku pod 
čarou č. 26b, která odkazuje na již zrušený zákon o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí. 

Vyhověno. 

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

6. D K části první: Je potřeba zvážit, zda má smysl ustanovení § 35ca, která 
neumožňuje poplatníkům, kteří uplatní výdaje paušálním způsobem, 
uplatnit slevu na manžela a daňové zvýhodnění. Uvedené ustanovení se 
jeví jako diskriminační a selektivní bez toho, aby mělo ekonomický a 

Bere se na vědomí. 
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racionální základ.  

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

7. D K části třetí, čl. V: Vyjasnit, zda má být novelizován § 5b odst. 2, jak je 
uvedeno v platném znění. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 5b odst. 2 není součásti novely zákona o dani z přidané 
hodnoty. V platném znění byla tato nesrovnalost opravena. 

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

8. D V části třetí, čl. V, bod 70, v § 80a odst. 5 vypustit slovo 
„kalendářních“. 

Vyhověno. 

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

9. D V části třetí, čl. V, bod 70, v § 80a odst. 6 slova „příslušný správce“ 
nahradit slovy „příslušným správcem“. 

Vyhověno. 

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

10. D V části třetí, čl. V, bod 76, v § 84 odst. 2 písm. c) za slovo „konce“ 
vložit slovo „kalendářního“. 

Vyhověno. 

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

11. D K části třetí, čl. V, bod 91, § 92ea: Je třeba vyjasnit, co se rozumí 
pojmem „postoupení výhrady vlastnictví“. Dále na konci úvodní části 
ustanovení je třeba vypustit dvojtečku. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 

43. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

12. D K části páté: Doplnit nový novelizační bod: 
„X. V § 8 odst. 2 písm. e) se text „l)“ nahrazuje textem „m)“. 
Jedná se o opravu legislativně technické chyby. Při novele položky 1 
sazebníku zákona o správních poplatcích zákonem č. 331/2014 Sb. 
došlo k legislativně technické chybě, kdy navrhovaná úprava v položce 
I sazebníku nebyla zohledněna v § 8 odst. 2 písm. e) zákona 
o správních poplatcích. 

Vyhověno. 

44. Rada seniorů 1. Z Rada seniorů České republiky neuplatňuje k „návrhu zákona, kterým se 
mění některé zákony v oblasti daní“ žádné připomínky, kromě jednoho 
zásadního požadavku. Požadujeme daňové osvobození donátorů od 
sponzorování ČINNOSTI spolků (§ 214, odst.1 zákona č.89/2012Sb., 
občanského zákoníku) a svazů spolků (§ 214, odst.2 zákona č.89/2012 
Sb., občanského zákoníku). Současná dikce zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů  výrazně diskriminuje spolky a svazy spolků oproti 
politickým stranám a politickým hnutím. Těmto sponzorům zákon 
umožňuje až do výše 2 % daňového základu odečíst sponzorování 
činnosti politických stran a politických hnutí. Rada seniorů ČR 
požaduje neopodstatněnou diskriminaci odstranit a sponzorování 
činnosti umožnit kromě politickým stranám a politickým hnutím též 
dalším subjektům občanské společnosti. K tomu požadujeme věcně a 
legislativně technicky upravit § 15, odstavec 1 a § 20 odstavec 8 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Nevyhověno. 
ad 1) Požadavek je nad rozsah navrhované novely. 
 
ad 2) Již za současné úpravy lze v případě poskytnutí bezúplatného 
plnění spolku nebo svazu spolků na činnosti vymezené ustanovením § 
15 odst. 1 zákona o daních z příjmů umožnit snížení základu daně o tuto 
nezdanitelnou část základu daně (není osvobození od daně). Pokud je 
umožněn „přímý“ odpočet na činnost politickým stranám, pak proto, že 
jejich činnost je vymezena na rozsah činností pohybujících se v mezích 
stanovených zákonem a tím deklarovanou, veřejností podporovanou 
činnost; v obdobném nastavení na podporu činnosti spolků a svazku 
spolků, jejichž činnost není v žádném směru a rozsahu obecně 
vymezována, by bylo umožněno podporu směrovat i do oblastí 
nežádoucích, resp. do činností nepreferovaných.   

45. Asociace pro 
kapitálový trh 

1. D Doplnění definice základního investičního fondu o fondy, jejichž 
investory můžou být pouze fyzické osoby  
Návrh změny zákona o daních z příjmů týkající se úpravy 

Nevyhověno. 
Nový zákon – přinese úpravu zdaňování dividend (a fondů). 
Jedná se o návrh zásadní změny zákona o daních z příjmů, která 
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základních investičních fondů (§ 17b) 
Od roku 2015 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů č. 
267/2014 Sb., která upravila zdanění investičních fondů a pro tyto 
účely zavedla definici základního investičního fondu. Pouze investiční 
fondy kvalifikující se jako základní investiční fond mohou využívat 
snížené sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 5 %. Záměrem 
deklarovaným v důvodové zprávě k vládnímu návrhu této novely byla 
snaha zamezit potenciální škodlivé daňové soutěži s využitím 
investičních fondů, jež podléhaly snížené sazbě daně z příjmů a 
zároveň byly jimi vyplácené podíly na zisku od daně z příjmů 
osvobozené dle evropské dividendové směrnice (Směrnice Rady 
2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 
společností z různých členských států).  
Nová úprava však negativně dopadla i na některé investiční fondy 
určené výhradně pro investory fyzické osoby. Řada těchto fondů se dle 
platných podmínek nekvalifikuje jako základní investiční fond a 
podléhají standardnímu zdanění při sazbě daně 19 %. To výrazně 
snižuje jejich atraktivitu pro investory. Zvýhodněnou 5% sazbu daně 
nemohou tyto fondy využít, přestože v jejich případě nemůže docházet 
ke zmíněné nežádoucí kumulaci 5% sazby daně a osvobození 
vyplácených dividend. Takový důsledek jistě nebyl původním 
záměrem přijaté úpravy. 
Následující návrh má za cíl napravit tento negativní dopad uvedené 
novely tak, aby umožnil využití snížené sazby z daně příjmů také těm 
investičním fondům, do kterých investují pouze fyzické osoby. 
Nový novelizační bod 
1. V § 17b odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
„d) investiční fond a podfond akciové společnosti s proměnným 
základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti 
a investiční fondy, jehož investory jsou v souladu s jeho statutem pouze 
poplatníci daně z příjmů fyzických osob,“ 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 
2. V § 17b odst. 1 písm. e) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „d)“. 
3. V § 17b odst. 1 písm. e) bodu 3 se slovo „c)“ nahrazuje slovem „d)“. 

  
Odůvodnění 
Novelizace zákona o daních z příjmů je navržena v souladu s původním 
vládním záměrem zamezit účelovému zakládání investičních fondů pro 
získání daňové výhody ve formě snížené sazby daně z příjmů ve fondu 
v kumulaci s osvobozením vyplácených dividend. Tato kumulace však 
může nastat výhradně, pokud je investorem ve fondu právnická osoba. 
V případě investorů fyzických osob toto nepřipadá v úvahu. Stávající 
úprava tedy znemožňuje využití výhodnějšího daňového režimu 
investičními fondy, které mají investory pouze fyzické osoby a které 

nemůže být realizována v této novele. K rozhodnutí o možné 
realizovatelnosti dané úpravy je nutné provést detailní analýzu dopadů 
navrhované změny a případný návrh nové úpravy musí projít řádným 
připomínkovým řízením. 
Ministerstvo financí bude pracovat ve spolupráci s odbornou veřejností 
na finální úpravě § 17b zákona o daních z příjmů tak, aby co nejvíce 
zajišťoval daňovou neutralitu v oblasti investičních fondů. Zvýhodněný 
daňový režim by se měl vztahovat na klasické investiční fondy, které 
sdružují větší počet investorů a slouží k investování vložených 
prostředků. U investičních fondů, které se svým charakterem blíží 
běžným obchodním korporacím, není daňové zvýhodnění vhodné. 
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nesplňují podmínky uvedené v § 17b odst. 1 písm. a) až c) zákona. 
Podobný návrh byl již v minulosti předložen veřejnosti 
k připomínkování, když vznikal text novely č. 267/2014 Sb. Podle 
původního návrhu[1] měl být základním investičním fondem mimo jiné 
fond, jehož investorem by nebyla právnická osoba s podílem 10 % a 
více po dobu 12 měsíců. Všechny investiční fondy, do kterých mohou 
investovat pouze fyzické osoby, by se podle tohoto záměru 
kvalifikovaly jako základní investiční fond. Tehdy byla reakce odborné 
veřejnosti poměrně odmítavá, důvodem bylo zejména to, že na straně 
investorů by byla nejistota, zda se jejich fond v daném období 
kvalifikuje jako základní či ne. Zároveň šlo o návrh zásadně zužující 
množinu fondů, které do té doby mohly uplatňovat 5% sazbu daně. 
K významnému zúžení skupiny fondů, které se pro 5% sazbu daně 
kvalifikují, následně skutečně došlo, i když v pozměněném rozsahu.  
Z uvedených důvodů se nyní opět navrhuje umožnit využití 5% sazby 
daně také pro fondy, do nichž mohou investovat pouze fyzické osoby. 
Tento návrh je v souladu s původními vládními záměry a navržená 
úprava nepovede k možnosti využívat kombinaci 5% sazby daně ve 
fondu a osvobození vyplácených dividend. Rovněž z praktického 
hlediska je možné na úrovni investičního fondu zajistit, že tato 
podmínka bude splněna a bude možné její splnění kontrolovat 
(investiční fond je podle zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech povinen vést seznam investorů a zároveň lze 
v souladu se zákonem zamezit vstupu do investičního fondu 
investorům, kteří nejsou fyzickou osobou). 
_________________________________ 
[1] Původní návrh Ministerstva financí definující základní investiční fond: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Dane_2014-05-13_Navrh-zakona-o-danich-z-prijmu-
vcetne-duvodove-zpravy.pdf 

45. Asociace pro 
kapitálový trh 

2. D  Doplnění individuálního penzijního účtu  
Individuální penzijní účet, jež byl navrhován již v rámci Koncepce 
rozvoje Kapitálového trhu, s účinností od roku 2018, přičemž bychom 
rádi navrhli s ohledem na zajištění daňové neutrality investičních 
produktů jeho dřívější platnost a tedy zahrnutí do připravované novely 
zákona o daních z příjmů. Návrh jeho paragrafového znění můžeme 
dodat v nejbližších dnech.  
Základní popis IPU: 

-          Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu 
jako u soukromého životního pojištění 

-          Základní charakteristika: Osobní odpovědnost za vytváření 
a řízení rezervy 

o   Inspirace v zahraničí: Německo (Riester-Rente), Velká 
Británie (ISA), Polsko (IKZE), Maďarsko (NYESZ), 
Slovensko (Dlhodobé investičné sporenie) atd.  

Vysvětleno. 
S možností rozšíření formy penzijního spoření na nový institut 
individuálního penzijního účtu se Ministerstvo financí ztotožnilo již ve 
fázi zpracování návrhu koncepce rozvoje kapitálového trhu. Návrh na 
rozšíření nového institutu alokace prostředků na stáří je však nutné 
pečlivě připravit, především v návaznosti na odpovídající funkcionalitu 
finančního sektoru, daňový režim by měl být nastaven zcela obdobně 
jako u stávajících, již fungujících institutů. Také je nanejvýše žádoucí 
tuto novou významnou úpravu penzijního systému ve III. pilíři 
důkladně projednat na všech potřebných úrovních, tzn. umožnit 
odbornou, širokou diskusi, která by v této situaci již nemohla být 
realizována. 
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-          Prvky individuálního zajištění na stáří: 
·         Penzijní fond 

o   státní podpora ale 
předdefinovaná a 
legislativně omezená 
strategie, regulace 

·         IŽP 
o   není státem omezená 

strategie, avšak je 
předdefinována v rámci 
fondu 

·         Třetím prvkem by byl IPU  
o   ani předem definovaná 

strategie, ani legislativně 
omezené portfolio 

o   transparentní a jednoduchý 
a regulovaný produkt 

-          Velmi regulovaný produkt: 
o   Správcem by byl pouze asset manager (obchodník 

s cennými papíry, banka, investiční společnost) 
licencovaný a dohlížený Českou národní bankou 

o   Odborná péče - regulována jako ostatní investiční 
produkty (MiFID/ ZPKT) 

o   Sjednává pouze osoba, která je také vkladatelem 
(AML, FEC politiky) 

-          Vklady na IPU: jednorázově i pravidelně 
-          Výplata  

o   nejdříve po uplynutí 60 kalendářních měsíců 
(dlouhodobé hledisko) + daňový dopad 

o   nejdříve v roce, kdy účastník dosáhne věku 60 let 
-          Povolené instrumenty: 

§  Depozita, Investiční fondy registrované u 
centrální banky v CR, Státní a korporátní 
dluhopisy, veřejně obchodovatelné akcie 

-          Tj. příklady nepovolených instrumentů: 
§  Deriváty, Hedgeové fondy 

-          Státní podpora - Klient 
o   Klient (poplatník daně) si může od základu daně za 

zdaňovací období odečíst jím zaplacené vklady na 
IPU až do výše 12 000/24 000 

-          Státní podpora - Zaměstnavatel 
o   Příspěvky jsou až do výše 30 000/50 000,- osvobozeny 

od daně z příjmů (společně s příspěvkem na 
doplňkové penzijní spoření a soukromé životní 
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pojištění).  
o   Pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad, zároveň 

z těchto příspěvků neodvádí pojistné na všeobecné 
zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení  

-          Konsekvence změny  
o   Předčasný výběr z IPU Klient (poplatník daně)  

§  Obdobné jako při předčasném ukončení 
soukromého životního pojištění, tj. vkladatel 
dodaní své vklady i příspěvky 
zaměstnavatele 

o   Převody mezi poskytovateli 
Možnost převést prostředky vedené na IPU od jednoho 
providera k jinému poskytovateli, bez dodanění vklad 

-          Přínosy takovéto úpravy: 
• Rozšíření možností pro dlouhodobé spoření na 

stáří 
• Nabídka širšího spektra investičních nástrojů, 

než v současné době nabízejí penzijní 
společnosti a životní pojištění, a to dle potřeb 
klienta, bez dalších omezení převodu na 
děti/dědění 

• Individuální odpovědnost za výběr investiční 
strategie (finanční vzdělávání) 

• Zvýšená konkurence mezi poskytovateli  
• Dopad do státního rozpočtu – minimální z 

hlediska potenciálu 
• Rozšíření zdrojů pro krytí penzijních nákladů  
• Snížení tlaku na průběžný pilíř penzijního 

systému, doplněk ke 3. pilíři 
• Využití těchto rezerv v ekonomice 
• V případě státních dluhopisů pak dlouhodobý 

zdroj pro financování státního rozpočtu 
• Možnost různých investic dle životní etapy: 

konzervativní nástroje s přibližujícím se 
důchodem 

45. Asociace pro 
kapitálový trh 

3. D Tax reclaim na dividendy - § 38d (12) ZDP, který stanovuje lhůtu 1 
rok.  
Velmi vítáme stanovení navrženou úpravu. Navrhujeme harmonizovat 
lhůtu stanovenou poplatníkovi pro podání žádosti plátci daně o 
vysvětlení s lhůtou pro stanovení daně podle § 148 daňového řádu, tj. 
stanovit ji na 3 roky. Tato lhůta by tak reflektovala v současné době 
převažující tržní praxi, kdy plátci daně zohledňují dodatečné podklady 
po trvání celé lhůty pro stanovení daně. Promítnutí této tržní praxe do 

Vyhověno jinak. 
Lhůta bude prodloužena na 2 roky. 
Novelizační bod bude současně přeformulován „Má-li poplatník 
pochyby o správnosti sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní 
sazby daně, může požádat plátce daně o vysvětlení do 2 let ode dne 
sražení daně; po uplynutí této lhůty může o vysvětlení požádat do 60 
dnů ode dne, kdy se o výši sražené daně dozvěděl.“. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9PE26A5)



Stránka 193 z 201 

legislativního textu by přineslo větší jistotu a komfort zejména 
zahraničním investorům. Navržená úprava by neměla výraznější 
fiskální vliv, neboť v praxi je již takto postupováno. 

 

45. Asociace pro 
kapitálový trh 

4. D DPH: podílový fond a podfond plátcem DPH: 
Velmi vítáme zahrnutí této úpravy do předloženého návrhu. Dáváme 
však ke zvážení nížeuvedený návrh reflektující obavu ze zvýšení 
administrativní zátěže mezi účtárnou fondů a investiční společností, 
možný negativní dopad na intercompany platby a zejména se 
povinnosti zasílat i jménem fondů kontrolní hlášení o DPH. Dáváme ke 
zvážení  proto možnost negativní dopad vyloučit návrhem, který by 
fondy z těchto povinností výslovně vyňal, tzn. mělo by se jednat pouze 
o DPH z investic.  

Nevyhověno. 
S vyjmutím fondů z běžných povinností osob povinných k dani, 
resp. plátců nelze souhlasit, šlo by o neodůvodněné zvýhodnění oproti 
ostatním osobám povinným k dani a plátcům. 

46. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

1. D K části první (Změna zákona o daních z příjmů) k bodu 107:  
Do ustanovení §32a odst. 5 zákona 586/1992 Sb. navrhujeme ve vazbě 
na bod 107 doplnit:  
„Odpisování nehmotného majetku, ke kterému nemá poplatník 
právo užívání na dobu určitou a jeho technického zhodnocení lze 
zahájit počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny 
podmínky pro odpisování. Odpisy tohoto nehmotného majetku lze 
přerušit, přičemž ustanovení § 26 odst. 8 se použije obdobně.“  
Zdůvodnění: Ve smyslu navrhovaného znění dle bodu 107 dochází k 
možnosti odpisovat nehmotný majetek, k němuž nemá poplatník právo 
užívání na dobu určitou, po dobu stanovenou zákonem, přičemž tato 
doba je nově minimální. Navrhované doplnění by pak v souladu s 
logikou změny umožňovalo zahájit odpisování vybraných nehmotných 
majetků později než následujícím měsícem po splnění podmínek pro 
odpisování. V praxi dochází v případě nehmotného majetku často k 
situacím, kdy je velmi obtížné přesně určit okamžik splnění podmínek 
pro odpisování. Navrhované doplnění zvyšuje právní jistotu poplatníků, 
kteří v takových situacích čelí nejistotě ohledně přesného okamžiku 
zahájení resp. uplatnění částek odpisů a mohou díky navrhované změně 
zvolit okamžik pozdější.  
Navrhovaná úprava je koncepčně shodná jako již v zákoně existující 
úprava pro hmotný majetek odpisovaný v rámci odpisových skupin. 
Platná úprava ohledně zvláštních podmínek pro poplatníky s příslibem 
investičních pobídek (uplatnění všech odpisů) ve smyslu § 35a 
navrhovanou změnou není nijak dotčena. 

Nevyhověno.  
Výrazné změny v systému odpisování pokud jde o režimy pro hmotný a 
nehmotný majetek se předpokládají až při zpracování textu nového 
zákona, a to na základě analýzy a diskuse, včetně řádného 
připomínkového řízení.  
 
Je třeba také zvážit rozdílnost povah obou majetku, na které podle 
našeho názoru případné přerušení odpisů rozdílně dopadá a dále 
analyzovat požadavek na přerušení odpisů u nehmotného majetku 
v souvislosti se stávajícím režimem technického zhodnocení 
nehmotného majetku (prodlužování doby odpisování po dokončení 
technického zhodnocení nehmotného majetku).  

46. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

2. D K části první (Změna zákona o daních z příjmů) k bodu 140:  
Nově navrhované ustanovení §38d odst. 12 zákona 586/1992 Sb. 
navrhujeme upravit takto:  
„Má-li poplatník pochyby o správnosti sražené daně vybírané 
srážkou podle zvláštní sazby daně, může požádat plátce daně o 
vysvětlení také do 1 roku ode dne sražení daně lhůty pro podání 
vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby 

Vyhověno jinak. 
Změna byla iniciována odbornou veřejností s cílem zatraktivnit 
investorské prostředí v ČR pro zahraniční investory. Z tohoto pohledu 
se jako vhodnější přístup jeví stanovení jednotné objektivní lhůty pro 
uplatnění eventuální žádosti. Původním požadavkem bylo prodloužení 
této lhůty na 3 roky, což je v současné době běžný přístup většiny 
společností, jejichž akcie jsou obchodovány na organizovaném trhu. 
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podávané za kalendářní rok, ve kterém byla daň vybíraná srážkou 
sražena.“  
Zdůvodnění: Z důvodové zprávy vyplývá, že záměrem ustanovení je 
dát poplatníkovi delší čas na obstarání dokumentů k uplatnění nižší 
sazby daně (oproti současné 60-denní subjektivní lhůtě dle daňového 
řádu). Při každém takovém dodatečném předložení podkladů je plátce 
povinen podat správci daně opravný tiskopis ke sražené dani popřípadě 
dodatečné vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou. V praxi může 
být podávání těchto dodatečných vyúčtování nebo opravných tiskopisů 
pro plátce, ale i pro správce daně značně zatěžující (např. při výplatě 
dividend u několikatisícové akcionářské základny). Námi navrhovaná 
úprava zajišťuje na straně jedné dostatečný čas pro poplatníka zajistit 
nezbytné podklady pro sníženou sazbu daně (při srážce v lednu má 
poplatník 15 měsíců, při srážce v prosinci má poplatník 3 měsíční lhůtu 
pro zajištění takovýchto podkladů). V praxi se navíc poplatník ve 
většině případů dozvídá o výši, která mu bude plátcem sražena 
mnohem dříve než při samotném sražení (při uzavírání vzájemných 
smluv, při oznamování výplaty dividendy atd.). Na straně druhé je pro 
plátce a správce daně mnohem méně administrativně zatěžující 
možnost uplatnit veškeré opravy srážky z předcházejícího kalendářního 
roku jednorázově při podání vyúčtování. Domníváme se, že tato úprava 
je systematičtější při zachování stávajících lhůt zákona. 

Na základě jiných připomínek bude prodloužena jednotná objektivní 
lhůta na 2 roky. 
 
Novelizační bod bude současně přeformulován: „Má-li poplatník 
pochyby o správnosti sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní 
sazby daně, může požádat plátce daně o vysvětlení do 2 let ode dne 
sražení daně; po uplynutí této lhůty může o vysvětlení požádat do 60 
dnů ode dne, kdy se o výši sražené daně dozvěděl.“. 
 

46. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

3. D K části první (Změna zákona o daních z příjmů), k přechodnému 
ustanovení č. 7:  
Přechodné ustanovení k § 28 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. navrhujeme 
doplnit (doplnění zvýrazněno tučně):  
„Ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se lze použít na technické 
zhodnocení a jiný majetek dokončené a uvedené do stavu způsobilého 
obvyklému užívání již ve zdaňovacím období započatém v roce 
2016.“  
Zdůvodnění: Ekonomická praxe přichází s požadavkem, aby tato nová 
úprava „ve prospěch“ poplatníků mohla být použita již pro zdaňovací 
období počínaje rokem 2016. 

Nevyhověno. 
Retroaktivita by neměla být v novelách zákonů využívána, pokud k ní 
není silný důvod. 

47. INTERGRAM, 
nezávislá společnost 
výkonných umělců a 
výrobců zvukových 

a zvukově 
obrazových 

záznamů, o. s. 

1. D Z pohledu Intergram z.s. by byla vhodná úprava daňové uznatelnosti 
tvorby opravných položek k pohledávkám po splatnosti popř. daňového 
odpisu těchto pohledávek; v takové míře, jaká je možná pro 
podnikatele (daňové opravné položky upravuje zákon o rezervách a 
odpis pohledávek pak návazně zákon o daních z příjmu). 
Pro "neziskové" společnosti v rámci své hlavní činnosti je opravná 
položka popř. odpis neuhrazené pohledávky nedaňovým nákladem - v 
případě Intergram z.s. se to týká "jen" částky DPH. 
Ovšem účetní legislativa - tj. postupy účtování (Vyhl. 504 pro 
neziskové org.) tvorbu opravných položek vylučují - kromě 

Nevyhověno.  
Bude komplexní úprava zdaňování neziskového sektoru. 
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hospodářské činnosti (§37). Postupy byly novelizovány v souvislosti s 
novelou zákona o účetnictví, takže jejich úpravu nelze zřejmě v brzké 
době očekávat. 

47. INTERGRAM, 
nezávislá společnost 
výkonných umělců a 
výrobců zvukových 

a zvukově 
obrazových 

záznamů, o. s. 

2. D nový §20a - příjem zálohy na plnění, v případech, kdy o přijatých 
financích nemáme dostatečné množství informací - zejména za co jsou. 
To jsou naše přijaté neidentifikované platby – tady postupujete tak, že 
dokud nezjistíme přesnou identifikaci, DPH se neodvádí – toto nemá 
vliv na chod INTERGRAM z. s., naopak je to vítané, je to návrat k 
původní metodice. 

Bere se na vědomí. 

48. Svaz účetních 1. D Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 
§20 odst. 7 
 
Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele 
zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, a profesní 
komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení 
podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací 
zaměstnavatelů, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený 
podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, 
použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů 
(výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou 
předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících 
zdaňovacích obdobích. Obecně prospěšná společnost a ústav musí 
prostředky získané touto úsporou použít v následujícím zdaňovacím 
období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských 
činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze 
odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu 
daně. Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, 
které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího 
vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně 
zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, 
maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané touto 
úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů 
(výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké 
činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, 
mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše 
základu daně. 
 
Navrhovaná úprava 1:  
 
Umožnit snížení základu daně i poskytovatelům zdravotních služeb.  
 
Je mnoho neziskových organizací, které poskytují zdravotní služby 

Ad 1) Nevyhověno. 
Důvodová zpráva k zákonu č. 267/2014 Sb., kterým se od 1. 1. 2015 
změnil zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů uvádí, úprava byla 
zavedena z důvodu skutečnosti, že poskytování zdravotnických služeb u 
dotčených poplatníků je doplňkovou činností a z ní dosahované příjmy 
jsou zanedbatelné, a proto návrh nezakládá nerovné podmínky v 
porovnání s poskytovateli zdravotních služeb na základě oprávnění, kde 
naopak příjmy z těchto činností výrazně převažují. U poplatníka, který 
zdravotní služby vykonává, jako svou doplňkovou činnost často 
dochází k tomu, že u něj předmětem daně nejsou příjmy ze ztrátových 
činností základního poslání a proto tak dosáhne na možnost snížení 
základu daně podle § 20 odst. 7. 
 
 
Ad 2) Vyhověno.  
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jakou svou minoritní činnost, například doplňkovou k sociálním 
službám, a tyto organizace jsou pak proti organizacím, které poskytují 
sociální služby, znevýhodněné. Neziskové organizace ať už mají 
jakoukoliv právní formu, jsou omezené použitím zisku, který mohou 
využít pouze na podporu své hlavní činnosti. Není důvod dávat jim 
další omezení, které pak znevýhodňují neziskové organizace držící 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb proti jiným neziskovým 
organizacím, které poskytovatelem zdravotních služeb nejsou, i když 
často jejich činnost není příliš odlišná (např. poskytují jako svou 
majoritní hlavní činnost sociální služby). 
 
Navrhovaná úprava 2:  
 
Sjednotit a zjednodušit jak z pohledu uplatnění tak z pohledu kontroly 
pravidlo pro využití daňové úspory. 
 
Navrhujeme upravit historické ustanovení vztahující se na poplatníky s 
úzkým základem daně, které jim dává podmínku využít získanou 
daňovou úsporu na krytí nákladů v činnostech, z nichž příjmy nejsou 
předmětem daně, tj. v nepodnikatelských ztrátových činnostech. 
Nezisková organizace, která je profesionálně řízena (zejména jde o 
organizace poskytující služby), sestavuje svůj rozpočet na nulu, nikoliv 
ztrátový, nechce se zadlužit. Je mnoho organizací, které mají pouze 
jednu hlavní činnost, kterou dosahují plnění svého poslání a 
dlouhodobě je jejich hospodaření nulové. To ale v praxi znamená, že 
vykazují každoročně zisk ve výši např. 500 Kč nebo doslova pár korun. 
Nemluvě o příspěvkových organizacích, které ze své přirozenosti (dle 
zákonné úpravy) hospodaří „na nulu“ (nikoliv ztrátově). 
Zákon takto nutí organizace k tomu, aby generovaly dodatečné náklady 
a vykázaly ztrátu, aby mohly splnit podmínku využití daňové úspory. 
Jaký je pro to důvod? Cílem ustanovení je přece to, aby neziskové 
organizace pokračovaly ve své nepodnikatelské činnosti kvůli které 
byly založeny a aby daňovou úsporu využily na krytí nákladů v těchto 
činnostech, tj. aby  nevyužily úsporu a s nepodnikatelskou činností 
neskončily. Je pak pro všechny organizace mnohem pochopitelnější a 
jednodušší, pokud pro všechny bude platit stejné pravidlo, že získanou 
daňovou úsporu organizace využije na krytí nákladů v 
nepodnikatelských činnostech v následujícím jednom roce. Splní to 
100% cíl a záměr a bude to jednodušší jak pro pochopení na straně 
neziskových organizací, tak pro kontrolu ze strany správce daně. 
Vykázání dostatečných nákladů v nepodnikatelské činnosti v 
následujícím jednom roce nejlépe prokáže, že organizace nadále 
pokračuje ve své nepodnikatelské činnosti  a „daňovou úsporu si 
zaslouží“.  
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48. Svaz účetních 2. D Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 
§19b odst. 1 d) 
 
příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud tento příjem vznikl 
u veřejně prospěšného poplatníka nebo pokud v úhrnu příjmy z 
tohoto majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve 
zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, 
částku 100000 Kč u 
1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce, 
2. vypůjčitele při výpůjčce a 
3. výprosníka při výprose, 
 
Navrhovaná úprava 3: 
 
Navrhujeme osvobození majetkového prospěchu veřejně prospěšného 
poplatníka bez limitu.  
 
Veřejně prospěšní poplatníci, ať již jde o nestátní (spolky, obecně 
prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace,….) a nebo státní 
(příspěvkové organizace) organizace, mají velmi často ve výpůjčce 
nemovitost (často jde o výpůjčku od státní rozpočtové organizace, 
přičemž u příspěvkových organizací nejde o svěření majetku), ve které 
poskytují své služby. Stávající ustanovení je nutí vyčíslit výši 
majetkového prospěchu, což není u nemovitostí jednoduchá záležitost – 
organizace je na to nucena vynakládat čas a peníze. 
Když nakonec výši majetkového prospěchu vyčíslí, stanoví jakou část 
využívá organizace pro činnosti dle §15 odst. 1 nebo §20 odst. 8 a tuto 
výši majetkového prospěchu osvobodí dle §19b odst. 2 b). Zbytek 
majetkového prospěchu, který se vztahuje např. u školy k pronájmu 
tělocvičny nebo obecně k pronájmu části budovy či vykonávání jiných 
podnikatelských aktivit v dané nemovitosti, následně promítne do 
základu daně v souladu s §23 odst. 3 a) bod 16. (navýší základ daně), 
současně ale o tuto částku základ daně sníží dle §23 odst. 3 c) bod 8, 
protože bezúplatný příjem je použit k dosažení, zajištění a udržení 
příjmů. Případů, kdy majetkový prospěch veřejně prospěšný poplatník 
neosvobodí dle §19b odst. 2 b) ani o něj nesníží základ daně dle §23 
odst. 3 c) bod 8, je minimum.  
V naprosté většině případů tedy majetkový prospěch u veřejně 
prospěšných poplatníků stejně nebude součástí základu daně, protože 
bude osvobozen nebo o něj bude snížen základ daně. Není tedy důvod 
nutit veřejně prospěšné poplatníky vynakládat náklady na vyčíslení 
majetkového prospěchu a komplikovat jim postup zjištění základu 
daně, a proto navrhujeme osvobození majetkového prospěchu pro 
veřejně prospěšné poplatníky bez limitu. 

Vyhověno částečně.  
Bezúplatné příjmy krajů, obcí, dobrovolné svazky a případně další 
veřejně prospěšní poplatníci budou osvobozeny od daně tak, jak tomu 
bylo u daně darovací v 20 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 357/1992 Sb., 
a to doplněním do § 19b odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů jako 
nové body 3 a 4. 
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49. Všeobecná zdravotní 
pojišťovna České 

republiky 

1. D V § 6 odst. 12 vypustit text: 
„Zaměstnancem, u kterého povinnost platit povinné pojistné 
zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměstnanec, u něhož se odvod 
povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo 
zaměstnanec, na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné 
zahraniční pojištění stejného druhu.“ 
 
Odůvodnění: 
Bez vypuštění této věty bude sporné, zda vůbec lze zvyšovat základ 
daně i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné 
zaměstnavatel nemá (tedy např. u zaměstnance s příjmem z DPP do 10 
000 Kč). Není však úplně jasné, jak zákonodárce zamýšlel stanovení 
superhrubé mzdy v případě příjmů osvobozených od odvodu 
pojistného. Nemělo by však vadit, kdyby zvyšování daňového základu 
nebylo vázáno na skutečný odvod pojistného zaměstnavatele, ale bylo 
dopočteno příslušnou sazbou tak, jak je tomu nyní u zahraničních 
příjmů nebo zahraničního pojištění. 
Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno. 
Pro účely základu daně (tzv. superhrubá mzda) se hrubé příjmy 
zaměstnance zvyšují o povinné pojistné, které se z těchto příjmů platí 
podle tuzemských právních předpisů. Pokud se toto pojistné neplatí, tak 
se tyto příjmy na tzv. superhrubou mzdu nezvyšují. Toto platí i 
v případě zaměstnanců spadajících do zahraničního povinného 
pojistného systému. 

49. Všeobecná zdravotní 
pojišťovna České 

republiky 

2. D V § 6 odst. 4 písm. b) vypustit text: 
„před zvýšením podle odstavce 12“. 
 
Odůvodnění: 
 Jde o nadbytečné upřesnění. Pokud zákonodárce soudí, že je toto 
upřesnění nutné, pak musí být analogicky vloženo i v případě dohod o 
provedení práce – tj. u písm. a).  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno. 
Text byl pro nadbytečnost vypuštěn. 

50. Severská obchodní 
komora v ČR 

1. D Připomínka k § 84 zákona o DPH - minimální částka nákupu pro 
vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí 
Z návrhu vyplývá, že minimální částka nákupu se navrhuje zvýšit ze 
současných 2000 Kč na 4000 Kč. Dle názoru našich členů už současný 
limit 2 000 Kč příliš vysoký a znevýhodňuje tak Českou Republiku a 
zejména maloobchodníky v konkurenci ostatních evropských zemí. 
Jako příklad uvádíme limity pro vrácení DPH v severských zemích : 
Švédsko 540 Kč, Dánsko 1080 Kč, Finsko 1070 Kč 
Obáváme se, že další zvýšení limitu by mohlo mít významný negativní 
dopad na atraktivitu České republiky coby nákupní destinace a tím i na 
podnikání celé řady našich členů. 
V případě, že bude zaveden nový limit, Česká republika bude mít jeden 
z nejvyšších limitů ze všech obvykle turisty navštěvovaných destinací, 
což by mohlo významně ovlivnit cestovní kanceláře při plánování 
jejich aktivit a že Česká republika by tam mohla přijít nejen o nákupy 
turistů ve výši do 4 000 Kč, ale také o útraty zahraničních zákazníků 
obecně. 

Vyhověno jinak. 
Na základě připomínek uplatněných k této problematice a po interních 
diskuzích bude ustanovení zvyšující limit pro vrácení daně fyzickým 
osobám ze třetích zemí při vývozu zboží vypuštěno. Bude tedy 
zachován stávající limit ve výši 2 000 Kč. 
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Kromě toho existuje vyšší riziko, že státní rozpočet bude krácen na 
DPH a dani z příjmů při prodeji tradičních českých výrobků a dalších 
suvenýrů v případě, že prodej není v režimu vrácení DPH turistům, 
který je přísně regulován a monitorován. 
Cestovní ruch a kupní síla zahraničních turistů obecně představuje 
jednu z priorit a motorů ekonomického růstu, a to ještě více v dnešní 
době, kdy cestování do České republiky může být chápáno jako jedna 
z bezpečnějších turistických aktivit. 
Vzhledem k výše uvedenému, se domníváme, že by bylo vhodnější 
upravovat výše zmíněný limit směrem dolu a zpřístupnit tak Českou 
Republiku většímu počtu zahraničních zákazníků. Jsme přesvědčeni, že 
taková změna by výrazně zvýšila atraktivitu České republiky jako 
nákupní zastávky na turistických cestách a celkový příjem státního 
rozpočtu v rámci daně z příjmu by se zvýšil. 

51. Granát, družstvo 
umělecké výroby 

1. D Podmínky pro vratku turistům stanovuje článek 147 odst. 1 Směrnice o 
dani z přidané hodnoty (2006/112/ES). Směrnice o dani z přidané 
hodnoty v poslední větě daného článku dává členským státům EU 
možnost osvobodit od DPH i prodej zboží turistům s celkovou 
hodnotou nižší než je částka uvedená v článku 147 odst. 1 písm. c) (tj. 
175 EUR). Je tedy v kompetenci jednotlivých členských států EU 
stanovit minimální limit pro vratku turistům s jedinou podmínkou, že 
limit nepřesáhne 175 EUR. 
Aktuální limit 2 000 Kč byl v českém zákoně o DPH stanoven již 
v roce 2004 a odpovídá částce přibližně 74 EUR (za použití směnného 
kurzu 27 Kč/EUR). Směnný kurz v okamžiku stanovení tohoto limitu 
byl 32,54 Kč/EUR (směnný kurz České národní banky k 30. dubnu 
2004), neboli limit v EUR byl nižší než dnes (přibližně 61,5 EUR). 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že tato změna není nutná ani vzhledem ke 
znění Směrnice o dani z přidané hodnoty ani vzhledem ke změnám 
směnného kurzu Kč vůči EUR od zavedení limitu (jak je uvedeno 
v důvodové zprávě). 
Vliv limitu na cestovní ruch 
Jsme přesvědčeni, že zvýšení limitu by mohlo mít významný negativní 
dopad do atraktivity České republiky pro turisty z třetích zemí, pokud 
jde o místo, kde utratí své peníze v rámci celoevropských dovolených.  
Turisté (zejména z asijských zemí a Ruska, kteří nejvíce nakupují) 
obvykle navštíví více zemí EU v rámci jedné dovolené. Čas strávený v 
každé zemi, včetně nákupního dne v jedné zvolené zemi (který je 
běžnou součástí takovýchto organizovaných cest) je plně v rukou 
cestovních kanceláří. V případě, že bude zaveden nový limit, Česká 
republika bude mít nejvyšší limit ze všech obvykle turisty 
navštěvovaných destinací. 
Takový rozdíl by mohl významně ovlivnit cestovní kanceláře při 

Vyhověno jinak. 
Na základě připomínek uplatněných k této problematice a po interních 
diskuzích bude ustanovení zvyšující limit pro vrácení daně fyzickým 
osobám ze třetích zemí při vývozu zboží vypuštěno. Bude tedy 
zachován stávající limit ve výši 2 000 Kč. 
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rozhodování, zda uspořádat nákupní zastávku v České republice. To by 
mohlo způsobit, že Česká republika přijde nejen o nákupy turistů v 
rozmezí od 2 000 Kč do 4 000 Kč, ale také o nákupy pod tuto hranici, 
jelikož turista bude jednoduše uskutečňovat takové nákupy v jiných 
zemích EU. V důsledku toho by se nákupy prováděné v České 
republice turistou výrazně snížily ve všech cenových kategoriích. 
Následně to může mít také vliv na ekonomiku některých odvětvích 
závislých na cestovním ruchu, včetně státních příjmů z daní z příjmů a 
zaměstnaneckých daní. 
Nižší objem nákupů zboží v hodnotě pod 4 000 Kč   
Také celkové nákupy (myšleno nákupy zboží v hodnotě pod 4 000 Kč) 
uskutečněné turisty v České republice by se velmi pravděpodobně 
snížily, jelikož turisté by měli kratší dobu na nakupování v České 
republice. To by mělo negativní dopad především na objem prodaných 
tradičních českých výrobků (například českého skla, šperků, hraček) a 
dalších upomínkových předmětů. 
V důsledku tohoto by byly negativně ovlivněny a diskriminovány 
zvláště české regiony silně zaměřené na cestovní ruch, zejména pak 
prodejci a výrobci místních a tradičních českých výrobků v daných 
regionech, jelikož objem jejich prodaného zboží by se významně snížil. 
Kromě toho existuje vyšší riziko, že státní rozpočet bude krácen na 
DPH a dani z příjmů při prodeji tradičních českých výrobků a dalších 
suvenýrů v případě, že prodej není v režimu vrácení DPH turistům, 
který je přísně regulován a monitorován. 
Limity pro vratku turistům v jiných členských státech EU 
Pro porovnání přikládáme tabulku s limity pro DPH vratku turistům 
v jiných členských státech. Z tabulky je zřejmé, že i současný limit (74 
EUR) v České republice je nad mediánem jiných zemí EU. 
Níže najdete několik příkladů: 

• Německo (jako jeden z největších konkurentů v České 
republice v oblasti cestovního ruchu) nebo Velká Británie 
nemají žádný minimální kupní limit; 

• Dánsko a Nizozemsko má kupní limit přibližně 40 EUR, což 
představuje stále téměř polovinu ve srovnání se současným 
limitem 2 000 Kč v České republice a dokonce téměř čtvrtinu 
ve srovnání s navrhovanou změnou. 

Zvýšení limitu na 4 000 Kč (148 EUR) by posunulo Českou republiku 
mezi země s nejvyšším limitem pro turistické vratky se všemi dopady, 
které byly zmíněny výše. 
Návrh 
Cestovní ruch a kupní síla zahraničních turistů obecně představuje 
jednu z priorit a motorů ekonomického růstu, a to ještě více v dnešní 
době, kdy cestování do České republiky může být chápáno jako jedna 
z bezpečnějších turistických aktivit.   
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Vzhledem k výše uvedenému, vzhledem ke skutečnosti, že i inflace je 
téměř nulová a s ohledem na směnný kurzu Kč vůči EUR v době 
zavedení limitu se domníváme, že by bylo vhodné lobovat za snížení 
limitu na úroveň kolem 1500 Kč a zatraktivnění ČR jako nákupní 
destinace. 
Jsme přesvědčeni, že taková změna by výrazně zvýšila atraktivitu 
České republiky jako nákupní zastávky na turistických cestách, a 
navzdory nákladům spojených s mírně vyššími turistickými vratkami 
by se zvýšil celkový příjem státního rozpočtu v rámci daně z příjmu. 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 
Ministerstvo kultury, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky - Rada pro vývoj, výzkum a inovace, Agrární komora České republiky, 
Akademie věd, Asociace krajů, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Česká lékárnická komora, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Český 
báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, 
Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Komora patentových zástupců, Komora veterinárních lékařů, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad 
kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Středočeského 
kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Notářská komora, Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání, Sdružení místních samospráv ČR, Senát – zahraniční výbor, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Technologická agentura, Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro zahraniční styky a informace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Ústav pro 
studium totalitních režimů, Ústavní soud, Asociace českého tradičního obchodu, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Asociace investičních fondů, Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků, Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, Brnění, Czech Private Equity and Venture 
Capital Association, Česká energetická společnost, Česká společnost aktuárů, České sdružení pro značkové výrobky, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, DILIA, občanské sdružení - 
divadelní, literární, audiovizuální agentura, Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, Poslanecký klub ANO 2011, Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, 
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové, Poslanecký klub Občanské demokratické strany, 
Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, Poslanecký klub Úsvitu - Národní Koalice, Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR, Senát PČR, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, 
Sdružení pro bankovní karty, Smlouva obcí a měst proti daňová diskriminaci, Stále zastoupení České republiky při Evropské unii, Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz 
českých a moravských spotřebních družstev, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz zdravotních pojišťoven, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Americká obchodní 
komora v České republice, Asociace soukromého zemědělství ČR, Asociace veřejně prospěšných organizací, z.s, Centrum mezistátní úhrad, Česká rada dětí a mládeže, Česko-německá 
obchodní a průmyslová komora, Český institut interních auditorů, Český plynárenský svaz, Fórum dárců, GESTOR - ochranný svaz autorský, ICT Unie, z.s., Nejvyšší státní zastupitelství ČR, 
O2 Czech Republic a.s., OOA-S, Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, OSA - Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, o. s., Potravinářská komora České republiky, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí, Státní pozemkový úřad, Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, T-Mobile Czech Republic a.s., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Vodafone Czech Republic a.s., Zemědělský svaz ČR. 
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